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        وامتنانوامتنانوامتنانوامتنان    شكرشكرشكرشكر
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 األمين الصادق محمد سيدنا على والسالم والصالة , العالمين رب هللا الحمد       

��Y��Y��Y��Y}�}�}�}� : سـبحانه  فقـال  , للمسترشدين وهداية , للعالمين رحمة اهللا أرسله من, 

��]��\�����[��Z��]��\�����[��Z��]��\�����[��Z��]��\�����[��Zzzzz)ـداة  وأصـحابه  , المطهـرين  الطيبين آله وعلى, )١اله 
   .المهديين


	� �َ�ِ�� « وبعد     ��� ِ الـضالل  مـن  األمـة  لهذه عصمة وهو , )٢(» �ِ� �َـ���  ����


 «, والزيغ��� ���� ِ�
�َ�ِ�  � ِ� 
'َ&�  %ِـ	�ٍ$  �ِ" !ـ�(  علـى  ــــ األمة لجأت وإليه , )٣(» ٍ(�ـ�

ـِيتها على به لتستدل ــــ مذاهبها اختالف  أن وبمـا  , العقيـدة  تمثيل في أحقّ
 تُدرك أن يمكن ال أنه وبما , اإلسالمية العقيدة لمعرفة األساس المصدر يعد القرآن
 أن آثرت فقد , العرب بلغة المعرفة خالل من إال مقاصده تُفهم أن أو القرآن معاني
 , واللغـة  والقـرآن  العقيدة : الثالثة األسس هذه على مرتكزة هذه رسالتي تكون

                                                           

  .٥٢ اآلية من جزء , الشورى سورة) ١(

 إحيـاء  دار, البـاقي  عبد فؤاد محمد قيقتح, النيسابوري الحجاج بن مسلم, مسلم صحيح )٢(
 .٢/٥٩٢, ٨٦, الحديث رقم,والخطبة الصالة تخفيف باب,الجمعة كتاب,بيروت,العربي ثالترا

 التـراث  إحيـاء  دار, شاكر محمد أحمد تحقيق ,الترمذي عيسى بن محمد ,الترمذي سنن )٣(
ـ , القـرآن  فـضل  فـي  جـاء  ما باب ,القرآن فضائل كتاب ,بيروت, العربي , حـديث ال مرق
٢٦٠٩/١٧٢. 



ـ  العقديـة  لمسائلهم اللغوي والتوظيف المعتزلة( :  بـ فسميتها  دراسـة  ــــ
 أذكـر  أن هو الرسالة هذه من وهدفي . )ــــ الكريم القرآن خالل من تحليلية
 من المعتزلة سلكها التي )٤(والنحوي البالغي ـهاِبـِشقَّـي اللغوية األساليب بعض

 مـن  أمتُنا تعانيه ما هو الموضوع لهذا اختياري وسبب, ألصولهم االستدالل أجل
 مما , العقائدي الطائفي االختالف بـسبب والوهن الـضـعـف من مؤسفة حالة
 ويتفقون , المسلمون إليه يرجع مرجع من بد ال فكان , األمة هذه شرذمة إلى أدى
 أن األمـة  اهللا أمـر  الـذي  القرآن هو المرجع ذلك , إلـيـه االحـتـكـام على

 حيث من ــــ المسلمين ِفرق بين االتفاق محل هو القرآن أن وبما . به تعتصم
 إال صـافية  عقيدة تحت األمة هذه تتَِّحد أن يمكن ال فإنه , ــــ الورود قطعية

 المـشكلة  ولكـن  , النبوية السنة من صح مماو القرآن من العقيدة هذه تستمد بأن
 وبعبـارة  , واعتقادهـا  محملها على القرآن تَحِمل أن تريد طائفة كلَّ أن في تكمن

 تحاول ثم , بها خاصةً معتقداٍت ما فرقةٌ تَـتَبـنّى أن في تكمن المشكلة فإن أخرى
 , هـذه  سـالتي ر اخترت المنطلق هذا ومن , المعتقدات هذه على القرآن تحمل أن

 بأصـولها  آمنـت  فرقة في المثل أضرب حتى , لها مداراً المعتزلة عقائد وجعلتُ

                                                           

ـ  ولقد, والنحوية البالغية الناحية هو لةالرسا هذه في اللغوي التوظيف من المقصود) ٤(  اداعت
 إلـى  نظروا ألنهم اللغوية؛ المباحث ضمن من النحوو البالغة يجعلوا أن على الباحثين بعض
ـ  ذلك وفي, باللغة المتعلقة العلوم جميع شملي الذي األعم بمعناها اللغة  ـبــد ع الـشيخ  الق

 : ( ١٩١ / ١ " القرآن علوم في الزمزمي منظومة شرح " في اهللا عـبـد بـن الـكـريـم
 اللغـة  وفقه والوضع واالشتقاق والصرف النحو إلى إضافة الثالثة بأقسامه البالغة علم ومن

 وبناء,  )اإليه الحاجة بأمس العلم طالب العشرة اللغة علوم وكل ، اللغة علوم تكون اللغة ومتن
 إلـى  نظـروا  أنهم على الباحثين بعض كتابات تدلُّ فيما, الرسالة هذه كتبتُ هومالمف هذا على
 لعلوم قسيمين والبالغة النحو فجعلوا, اللغة مفردات معاني معرفة وهو األخص بالمعنى اللغة
  .منها قسماً وليسا اللغة



ـ  القـرآن  تُوجـه  أن ذلك بعد حاولت ثم ــــ مسبقاً ــــ  لُغَويـاً  ــــ
  . األصول لتلك لالستدالل ــــ

 أن هـو  فقصدي الثاني السبب أما , الرسالة هذه الختيار األول السبب هو هذا    
 الرسـالة  هـذه  أن فمع , واللغة والقرآن العقيدة بين والتكامل التناغم ذلك أوضح

 كـان  وإذا, والتفـسير  اللغة في كثيرةً مباحثَ حوت أنها إال العقيدة في تخصصت
 العقيـدة  فإن , وأدلته أصوله مع إال الفقه يدرس ال أن يفضلون العلماء من الكثير
 علـى  العقيدة عرض العقائدي الخلل أسباب أبرز نم أن وأرى , األمر بهذا َأولى

 مـن  تنطلق ال عقيدة كل فإن لذا , نبيه وسنة اهللا كتاب إلى الرجوع دون من الناس
 جديدة بصياغة إال تُسد أن يمكن ال التي الثغرات من الكثير سيتخللها المنطلق هذا

  .نبيه وسنة اهللا كتاب من الصحيحة االستنباط وقواعد المعتبرة األصول وفق على

  الموضوع هذا في السابقة الكتابات                

 اللغوي التوظيف موضوع إلى اإلشارة من السابقين العلماء كتابات تخلو ال       
ـ  بالتأليف معظمها يفرد لم وإن ــــ القرآن في العقدية لآليات  حيـث  ــــ

 مـن  متفرقة مواضع في لموضوعا هذا تناولوا قد السابقين العلماء من الكثير نجد
 الفخـر : إليـه  وأشـاروا  الموضوع هذا تناولوا الذين السابقين العلماء ومن, كتبهم

 مـن  االنتـصاف  " في اإلسكندري المنير بن وأحمد, "الكبير التفسير "في الرازي
 بـن  أحمـد  وكذلك,  " المحيط البحر " تفسيره في األندلسي حيان وأبو,  "الكشاف
 على المالحظ أن غير,  " المصون الدر " كتابه في الحلبي بالسمين الشهير يوسف

 دون معـين  معـرب  لـدى  مخصوص تتبٍع على يقوم أغلبها أن: ( هو الكتب هذه



 هـذا  فـي  والرسـائل  للكتب بالنسبة أما , )٥( )الزمخشري اعتزاليات كتتبع غيره
   : فمنها الخصوص

 الـسنة  عنـد  الكـريم  القرآن عرابإ توجيه في والتنزيه التوحيد أثر ( ــــ ١
 القـادر  عبـد  خالد أعده الماجستير درجة لمتطلبات تكميلي بحث وهو ) والمعتزلة

 تناول أنه البحث هذا على والمالحظ , السامرائي إبراهيم / د . أ : بإشراف السعيد
 المعتزلـة  أصـول  مـن  غيره دون من التوحيد وهو المعتزلة عند األول األصل
   .الخمسة

 مـن  االعتقاديـة  األحكـام  استنباط في والنحوية اللغوية الداللة أثر ( ــــ ٢
 خلـف  يوسـف  أعـده  الماجـستير  درجة لنيل تكميلي بحث وهو ) الكريم القرآن

 التـي  الحـسنة  المعلومات من الكثير وفيه, الرزاق عبد خديجة / د . أ : بإشراف
 شـدة  في رسالتي عن رسالةال هذه وتفترق , هذه رسالتي في ووثقتها , منها أفدتُ

 ــــ اهللا حفظه ــــ العيساوي يوسف الدكتور يتناول لم حيث , اختصارها
 تتميـز  وكـذلك  . نحوية أو بالغية دراسة بين ما القرآن من آية عشرة اثنتي إال

 جميـع  رسـالته  في يناقش حيث , العموم بصفة العيساوي يوسف الدكتور رسالة
   . فقط المعتزلة بمناقشة يتخصص ولم , الكالمية الفرق

 جمعـاً  الكريم القرآن آليات اإلعرابي التوجيه تعدد في العقدي األثر ( ــــ ٣
 يتألَّف كتاب وهو , السيف حمد بن اهللا عبد بن محمد الدكتور تـألـيف ) ودراسة

 اآليات جميع استقرأ وقد , صفحة " ١٥٧٨ " صفحاته ومجموع , أجزاء ثالثة من
 أثـر  التوجيـه  هذا على يترتَّب بحيث , إعرابياً توجيهها في ختُـِلفا التي العقدية

 وقد , والتحليل المناقشة وموضوعيةَ , التوثيق دقةَ مؤلِّفُه فيه تحرى وقد , اعتقادي
                                                           

 حمـد  بن  اهللاعبد بن محمد,  الكريم لقرآنا ياتآل اإلعرابي التوجيه تعدد في العقدي األثر)٥(
  .١/٢٣ , ٣ األجزاء عدد , م ٢٠٠٩ , ه ١٤٣٠ , ٣ط , الرياض , التدمرية دار , السيف



 خصوصاً ــــ هذه رسالتي في المواضع بعض في المؤلَّف هذا على اعتمدت
 وبـين  الكتـاب  هذا بين وقالفر أما ــــ الثالث الفصل من األول المبحث في

, النحويـة  المسائل إال يتناول لم الكتاب هذا إن ــــ ١ : يلي كما فهي رسالتي
 هـذا  إن ــــ ٢ .والنحوية البالغية المسائل فيها تناولتُ التي رسالتي بخالف
ـ  اإلسـالمية  غير وأحياناً ــــ اإلسالمية الفرق جميع يناقش الكتاب  ــــ

 الكتـاب  صـاحب  ـــــسلك ٣.فقـط  المعتزلة عقائد لةالرسا هذه تناقش بينما
  .التمثيلية التحليلية الطريقة سلكتُ بينما, القرآن آيات جميع في االستقرائية الطريقة

òîàçcòîàçc@@ê‰çê‰ç@@òÛb�‹ÛaòÛb�‹Ûa@@

 : وهـي  منهـا  تألفت التي الثالثة المحاور من أهميتها الرسالة هذه تكتسب       
 والترابط التناغم ذلك على الضوء تسلط الةالرس هذه إن إذ , واللغة والقرآن العقيدة
 بالعقيـدة  إال مـسلماً  يسمى أن يمكن ال فالمسلم , الثالثة األطراف هذه بين الوثيق

 خالـصة  إسالمية عقيدة تكون أن يمكن ال العقيدة وهذه , بها يؤمن التي اإلسالمية
 أن أو يفهم أن يمكن ال والقرآن , السنة وصحيح الكريم القرآن من استُِمدت إذا إال

 مـدى  توضـح  الرسالة هذه إن كما , العربية اللغة أصول إلى بالرجوع إال يفسر
 اللغوية بالدراسة ــــ المعتزلة ومنهم ــــ اإلسالمية الكالمية الفرق اهتمام
 المرجعيـة  هـو  القـرآن  ألن ذلـك  , ألصولهم االستدالل أجل من الكريم للقرآن

 مـن  وال يديه بين من الباطل يأتيه ال الذي وهو , ريفوالتح الزيغ من المعصومة
 في ذلك كل وقبل , واألخالق والسياسة والتشريع اللغة علوم في يرجع إليه , خلفه

 هذه إن كما , والتفريط واإلفراط األهواء عن بعيداً , اهللا أرادها التي العقيدة معرفة
 اهللا كتـاب  وتفـسير  فهم في ورهاود , العربية اللغة علوم أهمية إلى تشير الرسالة

ـ  الخطاب بن عمر الفاروق كان ولقد , وجل عز ـ  عنـه اهللا رضـي ــــ  ــــ
 يقـرئ  ال أن : ( الناس في يـنادي أن مـنـاديه َأمـر عـنـدما مـصـيـبـاً



من وجل عز اهللا كتاب معاني يدرك أن أراد من فكل , )٦( )باللغة عالم إال القرآن 
 , وخيمـة  تكون سوف الـنـتـيـجـة فإن العربية اللغة علوم إلى الرجوع غير
ـ  وتعـالى  سبحانه فقال , المهم األمر هذا إلى عباده اهللا نبه ولذا  مبــيناً  ــــ

 هـذه  إن كما. )٧(��z}��|���{��~��}��|���{��~��}��|���{��~��}��|���{��~z��yz��yz��yz��y}� : ــــ القرآن عربيةَ
 تُوفَّــق  ولـم  ألصولها بالقرآن استدلت التي المعتزلة فرقة أن إلى تشير الرسالة

 الخطأ االستنباط طريقة في كان وإنما, قطعاً القرآن في يكن لم الخلل فإن للصواب
 أصـوالً  لالسـتـنــباط  إن إذ , اهللا بكتـاب  لالستدالل الفرقة هذه سلكتها التي

 هـذه  تؤخـذ  لـم  فإذا , بها وااللتزام مراعاتها ينبغي منهجية ومقدمات , واضحة
ـ  سـهواً  أو عمداً ــــ ةصحيح بطريقة والمقدمات األصول  فـإن  , ــــ

 كتـاب  فهـم  في المنحرفة المنهجية على المبني الخطأ عن تتمخض سوف النتيجة
  .اهللا

                       �Đ‚�Đ‚@@ÀÀ@@ê‰çê‰ç@@òÛb�‹ÛaòÛb�‹Ûa  

 فـذكرت  المقدمة فأما , وخاتمة فصول وثالثة مقدمة على هذه رسالتي قسمت لقد
 ثـم  الموضـوع  لهـذا  اختياري سبب ــــ والشكر اإلهداء ــــ بعد فيها

 الرسـالة  هذه ومنهجية خطة ذكرت ثم , الرسالة هذه وأهمية فيه السابقة الكتابات
 قـسمت  فقد,  ) القرآن فهم في العام ومنهجهم المعتزلة ( وهو األول الفصل وأما.

 بـين  العالقـة  فيـه  بينتُ فقد التمهيد فأما : مباحث وثالثة تمهيد على الفصل هذا
 : فهي الفصل هذا من الثالثة المباحث وأما .  العربية اللغة وعلوم والعقيدة آنالقر

                                                           

 , البقاعي عمر بن إبراهيم الحسن أبو الدين برهانل والسور اآليات تناسب في الدرر ظمن) ٦(
 , م ١٩٩٥ , ه ١٤١٥ , وتبيـر  , العلميـة  الكتـب  دار , المهدي غالب الرزاق عبد تحقيق

٣/٢٦٨.  

  .٢ اآلية من جزء , يوسف سورة )٧(



 والفـشل  النجاح بين المعتزلة : الثاني المبحث.بالمعتزلة التعريف : األول المبحث
   .القرآن فهم في العام المعتزلة منهج : الثالث المبحث .حاضرنا في فكرهم وآثار

 ) العقديـة  للنصوص البالغية اللغوية المعالجة جمنه ( وهو الثاني الفصل أما    
 وقسمت , المعتزلة عند القرآن آليات البالغي اللغوي التوظيف عن فيه تكلمت فقد
 التـي  اآليات تأويل في المعتزلة منهج : األول المبحث : مبحثين على الفصل هذا

 علـى  اللـة للد األلفاظ توظيف في المعتزلة منهج : الثاني المبحث .المجاز تحتمل
   .المعاني

 ) العقديـة  لآليات المعتزلة عند النحوي التوظيف ( وهو الثالث الفصل أما       
 فـي  المعتزلـة  عنـد  اإلعرابي التوجيه : األول المبحث : مبحثين على قسمته فقد

 القراءات في المعتزلة عند اإلعرابي التوجيه : الثاني المبحث .المتواترة القراءات
 التي العلمية والفوائد , الرسالة هذه خالصة ضمنتها فقد الخاتمة أما. المتواترة غير

 والرسـائل  والكتب والمراجع المصادر ذكر في ذلك بعد شرعت ثم . منها تستقى
 الترتيـب  مراعيـاً  هـذه  رسالتي في الكثير منها ووثقت منها استفدت التي العلمية

   .لها الفهرس بوضع الرسالة ختمت ثم , والمراجع المصادر لهذه الهجائي

òîvèäßòîvèäß@@ê‰çê‰ç@@òÛb�‹ÛaòÛb�‹Ûa@@

 قـدمت  إني حيث , التحليلي الموضوعي المنهج الرسالة هذه في اتَّبعتُ لقد       
 ونشأتهم المعتزلة حقيقة عن األول الفصل في تكلمتُ ثم , مقتضب بتمهيد رسالتي

 وباألسـل  ذلـك  أغلـب  في متَِّبعاً عامة بصورة ومفاهيمهم بأصولهم يتعلق وما, 
 اللـذَين  والثالـث  الثاني الفصلين كتابة في ذلك بعد شرعتُ ثم , التحليلي التاريخي

 أذكـر  أني هو الفصلين هذين في منهجي وكان , الرسالة هذه موضوع صلب هما
 , ودراسـة  شرحاً وأتناولها , والمطالب المباحثَ لها بوبـتُ التي اللغوية المسألة



 هـذه  مـع  المعتزلة بها تعامل التي الطريقة أذكر مث , وجد إن فيها الخالف وأذكر
 من األمثلة ذكر في ذلك بعد أشرع ثم , فيها علمائهم أقوال وأنقل , اللغوية المسألة
 بـذكر  فأبـدأ  , سابقاً له بوبتُ الذي الموضوع تخص التي العقدية القرآنية اآليات

 أهـل  مـن  المسلمين جمهور أقوال ــــ غالباً ــــ أنقل ثم , القرآنية اآلية
 والماتريدية واألشاعرة السلف جمهور السنة بأهل وأقصد , القرآنية اآلية في السنة

 الـذي  العقدي السبب وأذكر , اآلية هذه في المعتزلة أقوال بنقل ذلك ُأتْـِبـع ثم, 
 أذكـر  وقد , اآلية هذه وتفسير تحليل في المسلمين جمهور يخالفون المعتزلة جعل

 أي , استقرائياً الرسالة هذه في منهجي يكن ولم , عليهم والردود داتاالنتقا بعض
 أذكـر  وال , توضيحها أريد التي المسألة في األمثلة من النماذج بعض أذكر إنني: 

 حجم يتجاوز أن خشية ذلك أفعل لم وإنما , العقدية اآليات من واألمثلة النماذج كل
   .)٨(لها مقرر هو ما الرسالة هذه

 التي السورة اسم بذكر أوثقها فإني قرآنية آية ذكرت فإذا للتوثيق بالنسبة أما       
 مـن  بعضاً ذكرتُ وإذا , السورة تلك في اآلية رقم أذكر ثم , اآلية هذه فيها توجد
 تكـررت  فـإذا  , كذا اآلية من جزء : فأقول التوثيق في ذلك إلى أشير فإني اآلية
 وقـد  , األول بـالتوثيق  السـتغنائي  ذلك بعد اأوثقه ال فإني النص في نفسها اآلية

 النبويـة  األحاديث من حديثاً ذكرت وإذا , القرآني الرسم اآليات كتابة في راعيتُ
 رقم ثم عنه الحديث نقلتُ الذي المصدر في الحديث ورقم رواته أذكر فإني الشريفة
 غيـر  فـي  كان إن الحديث هذا صحة درجة بذكر ذلك وُأرِدف , والصفحة الجزء

 أحـدهما  فـي  أو فيهمـا  كـان  فإن ــــ ومسلم البخاري ــــ الصحيحين
 أقـوال  لتوثيق بالنسبة أما . الحديث ذلك صحة ذكر عن له بتخريجهما اكتـفـيتُ

                                                           

 األثـر  فيـه  اسـتقرأ  كتاباً السيف اهللا عبد بن محمد الدكتور فألَّ فقد المثال سبيل وعلى) ٨(
  .صفحة ١٥٧٨ صفحاته عدد فبلغ الكريم القرآن في فقط النحوي الخالف على المبني العقدي



 لـو  حتى صاحبه إلى قول كل أنسب أن أستطيع ما بكل تحريـتُ فإني العلم أهل
 الطبعـة  ورقم النشر ودار لمحقِّـقفا فالمؤلِّف الكتاب اسم فأذكر , يسيراً شيئاً كان

 فيها أوثق التي األولى المرة في ذلك كلَّ أذكر , والصفحة الجزء ورقم الطبع وسنة
 اسم ذكر على نفسه المصدر من التوثيق تكرر إذا ذلك بعد أقتصر ثم , الكتاب لهذا

 التـي  الشخـصيات  لبعض ترجمة عن فضالً . فقط والصفحة الجزء ورقم الكتاب
 سـوف  فإني ما مسألة في شخصي رأي لي كان وإذا . الرسالة هذه في سمهاا يرد

 رأيـي  هـو  هـذا  أن إلـى  مني إشارة مع هامشها في أو الرسالة متن في أذكره
 مـن  تخلـو  ال الرسـالة  هذه أن يقين على وإني هذا . المسألة هذه في الشخصي
 لـن  أنهـم  الرسـالة  لهذه المناقشين بأساتذتي وظنّي , والخلل والهفوات األخطاء
 وإيـاهم  وهداني , خيراً اهللا فجزاهم , واستدراكاتهم مالحظاتهم إبداء في يقصروا

   . الرشاد سبيل

  

  

  

  

  

  



  

  

  األول الفصل

   العام جهمومنه املعتزلة

  القرآن فهم يف
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 مـن  تُــستقى  فالعقيـدة  العربيـة،  لغةبال وثيقاً ارتباطاً العقيدة علم يرتبط
 مـن  والـصريحة  الصحيحة النصوص من وكذا القرآن، من الصريحة النصوص

 إال مراميهـا  تُـدرك أن أو مقاصدها تُـفهم أن يمكن ال النصوص وهذه ، السنَّة
 أن القـرآن  لمفسر المعتبرة الشروط من فإن ولذا ، العربية باللغة العلم خالل من

 فهـم  بـه  عرفي علم التفسير : ( الزركشي قال ذلك وفي ، اللغة بعلوم ملماً يكون

 واسـتخراج ,  معانيـه  وبيـان ,  وسـلم عليـه اهللا صلى محمد نبيه على المنزل اهللا كتاب
  .)٩( )البيان وعلم والتصريف والنحو اللغة علم من ذلك واستمداد ،وحكمه أحكامه

 حيـث  من وضوح بكل يتجلى دةوالعقي والقرآن اللغة بين الوثيق الترابط إن
 العـرب  لغـة  علـى  جـاء  لغوي نص شئ كل وقبل أوالً هو الكريم القرآن (إن

 األولـى  العهـود  منذ التفسير كان فقد ثم ومن لديهم، والتعبير التفكير ومقتضيات
 الـصحابي  عند الشأن كان كما اللغة على االعتماد من ومشروعيته حجيته يستمد
 العـرب  وكـالم  باللغة اهتماماً المفسرين أول كان الذي عباس ابن اهللا عبد الجليل

  .)١٠( )الكريم القرآن في الواردة الغريبة الكلمات لمعاني تفسيره في وأشعارها

 كـان  إذا إال الشرعية العلوم من علم يستقيم أن يمكن ال أنه هذا من نستدل
 اللغـة  بتعلم يالشرع األمر جاء فقد هذا أجل ومن اللغوية، األصول على مرتكزاً

                                                           

 الفضل أبو محمد تحقيق ،الزركشي اهللا عبد بن بهادر بن محمد ،نالقرآ علوم في البرهان) ٩(
 .١/١٣ ،ه ١٣٩١ ،بيروت ،المعرفة دار ،إبراهيم

 ،المغربيـة  األوقـاف  وزارة ،المالكي محمد ،تفسيره خالل من للمعنى الطبري دراسة) ١٠(
 .١٢٢ ص ،هـ ١٤١٧ ،ط بدون ،المغرب



 موسـى  أبي إلى ــــ عنـه اهللا رضي ــــ الخطاب بن عمر كتب فقد العربية،

 في وتفقهوا السنة، في فتفقهوا: بعد أما : ( ــــ عنـه اهللا رضـي ــــ األشعري
  .)١١( )عربي فإنه القرآن وأعربوا العربية،

 حنيفة باأ اإلمام إن حتى اإلطالق على العلوم أعظم هو العقيدة علم أن وبما

 علـم : أعنـي  [ أنه وبما ، "األكبر الفقه " سماه ــــ اهللا رمحـه ــــ النعمان
 عـن  عبـارة  هما والسنة الكتاب أن وبما والسنة، الكتاب من مستمد علم ] العقيدة

 لكـي  النـصوص  لهـذه  اللغوية بالدالالت العقيدة علماء اهتم فقد لغوية، نصوص
 داللـة  على العقل داللة قدموا الذين المعتزلة حتى ،العقدية مفاهيمهم منها يستنبطوا

 فإنه الورود حيث من ال الداللة حيث من [ ظنية والثانية قطعية األولى ألن ( النقل
 وذلـك  العقدية، منطلقاتهم تؤيد القرآن داللة يجعلوا أن في يفتأوا لم فإنهم ، ]قطعي

 داللـة  فـي  توظيفهـا  يمكن يالت واألسلوبية والنحوية اللغوية األوجه عن بالبحث
  .)١٢( )المعتقد على اآليات

 بل عندهم، العقل حجية على اعتماداً اللغوية المنطلقات يهملوا لم فالمعتزلة
 النـصوص،  مـن  المستنبط السليم المعتقد تـَؤمـن اللغة علوم أن إلى ذهبوا إنهم
 " كـتــاب  صـاحــب  المعـتــزلي  النـحــوي  جــني  ابـن إن حتى

 االعتقـادات  من العربية علم يَؤمنه ما باب : "سماه باباً فيه عقد " صالخـصائـ
   ".الدينية

                                                           

 كمـال  تحقيـق  ،الكوفي شيبة أبي بن حمدم بن اهللا عبد بكر أبو ،شيبة أبي ابن مصنف) ١١(
 .٦/١١٦ ،٢٩٩١٧ الحديث رقم ،ه ١٤٠٦ ،١ط ،الرياض ،الرشد مكتبة ،الحوت يوسف

 .٦٢ ،١/٦١ ،اإلعرابي التوجيه تعدد في العقدي األثر) ١٢(



 توظيـف  مـن  العربيـة  باللغـة  الكبير اهتمامهم بسبب المعتزلة تمكن لقد
 ال وثيقـةً  كانت باللغة المعتزلة عالقة إن إذ ، وعقائدهم ألصولهم لغوياً النصوص

 فـي  األجالء العلماء من الكثير هنالك أن عرفنا إذا خصوصاً ، أبداً إنكارها يمكن
 واألخفـش  )١٣(قطـرب  أمثال من لهم عقيدةً االعتزال مذهب اتخذوا قد كانوا اللغة

 )١٨(والزمخـشري  )١٧(والرماني )١٦(الفارسي علي وأبي )١٥(جني وابن )١٤(األوسط
  .اللغة علماء من وغيرهم

  

 

                                                           

 أهـل  مـن  ،واللغة باألدب عالم نحوي بقطرب الشهير أحمد بن المستنير بن محمد هو) ١٣(
 ،سيبويه أستاذه به دعاه لقب وقطرب .النظامية المعتزلة رأي يرى انك ،الموالي من ،البصرة

 ٧/٩٥ , للزركلي األعالم ينظر .ه ٢٠٦ سنة توفي ، "النوادر " و " القرآن معاني " كتبه ومن
. 

 عـن  العربيـة  وأخـذ  البصرة سكن ،األوسط باألخفش المعروف مسعدة بن سعيد هو) ١٤(
 أعالم سير ينظر. ه ٢١٥ سنة توفي " االشتقاق " و  "آنالقر معاني تفسير " كتبه من ،سيبويه
   .١٠/٢٠٦ , النبالء

 والزمـه  ،الفارسـي  علـي  أبي عن اللغة أخذ ،الموصلي جني بن عثمان الفتح أبو هو) ١٥(
  .١٧/١٧ , النبالء أعالم سير ينظر. ه ٣٩٢ سنة توفي ،سنة أربعين

 كتبـه  من ،الزجاج إسحاق أبي على النحو قرأ ،الفارسي علي أبو أحمد بن الحسن هو) ١٦(
  .١٦/٣٧٩ , النبالء أعالم سير ينظر.  "السبعة للقراءات الحجة " و" التذكرة"

 مـن  ،دريـد  وابن السراج ابن عن اللغة علم أخذ ،الرماني علي بن عيسى بن علي هو) ١٧(
 , نبالءال أعالم سير ينظر.ه ٣٨٤ سنة توفي " الحروف معاني " و " سيبويه كتاب شرح " كتبه
١٦/٥٣٣.  

 إلـى  رحـل  ،اللغـة  أئمة من إمام ،الزمخشري اهللا جار محمد بن عمر بن محمود هو) ١٨(
 تفسير " كتبه من ،اليابري طلحة بن اهللا عبد على بمكة سيبويه كتاب قرأ ،بمكة وجاور الحجاز
 .ه ٥٣٨ سنة توفي " الحديث غريب في الفائق " و " الكشاف
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  . المعتزلة تعريف

 يعزلـه  الـشئ  عزل : ( من مشتقة ـكلمة ــــ لغةً ــــ المعتزلة       
 : ( الزبيدي وقال  .)١٩( )فتنحى جانباً اهنح وتعزّل وانعزل فاعتزل وعزله ، عزالً
 وفـي  ، وتَعـزلَ  َلوانعـز  فـاعتزلَ  تَعِزيالً وعزلَه زالًع يعِزلُه العمِل عن هعزل

ـ  هـولُـوق  ...فَـتَـنَحى جاِنباً وَأفْرزه نَحاه : أي ، فَعِزَل الصحاِح �m: ىـعالت

�c�b�a�`�c�b�a�`�c�b�a�`�c�b�a�`l)أي ، )٢٠ :نوعونمم بعد كَّنون كانوا َأنمَل ، يزنْها وعع 

ـ  ... ولَـدها  يـِرد  ملَ عزالً ـ  نهـوم 
-ِ     	,ـَ +�   ـ
�َ*َ�ـ «  : حديثُـال. ٢١( »2 1 ��ْ/ـ�( ، 

 الــكأل  نُــفِ ُأ يـرع يـف ِبـِإبـله الـمـنـفـرد الراعـي اُلزـعـِموال
ـعتَتَبـالغَ طَمـساقـ ياالنفـصال  اللغة في االعتزال معنى هذا فعلى. )٢٢( )ِثـي 

   . واالمتناع والتنحي

                                                           

 .٤٤٠ /١١ ،١ط ،بيروت ،صادر دار ،منظور بن كرمم بن محمد ،العرب لسان) ١٩(

 .٢١٢ اآلية ،الشعراء سورة) ٢٠(

 ديـب  مـصطفى  د تحقيق ، البخاري إسماعيل بن محمد اهللا عبد أبو ،البخاري صحيح) ٢١(
 بيـع  بـاب  , البيوع كتاب ، م ١٩٨٧ ،ه ١٤٠٧ ،٣ط ،بيروت ،اليمامة ،كثير ابن دار ،البغا

 .٢/٧٧٦ ،٢١١٦ الحديث رقم , الرقيق

 مجموعة تحقيق ،الزبيدي الحسيني مرتضى محمد ،القاموس جواهر من ،العروس تاج) ٢٢(
 .٤٦٤ /٢٩ ،الهداية دار ،المحققين من



 الجرجـاني  عـرفهم  فقد ــــ اصطالحاً ــــ المعتزلة تعريف أما
 الحـسن  مجلـس  عـن  اعتـزل  )٢٣(عطـاء  بـن  واصـل  أصـحاب  : ( همبأن

  .)٢٥())٢٤(البصري

ـ  علينا فإن عليهم داللة أكثر تعريفاً المعتزلة فنعر أن أردنا وإذا  ــــ
ـ ـ مانع جامع بتعريف نخرج حتى وأصولهم منهجهم نفهم أن ــــ أوالً  ـــ

 العقلـي  مـنهج ال أدركنا إذا إننا حيث ـــ،ـ واالستقراء المنطق قواعد حسبب
 ابـن  قـال  حتى ،)٢٦(عليها اتفقوا التي الخمسة واألصوَل ، المعتزلة به امتاز الذي

 القـول  يجمـع  حتى االعتزال اسم منهم أحد يستحق ليس(  :)٢٧(المعتزلي الخياط

                                                           

 ٨٠ سنة مولده ،البصري األفوه البليغ مخزوم بني مولى حذيفة أبو عطاء بن واصل هو) ٢٣(
 هاشم أبا جالس ،كافر الو مؤمن ال الفاسق :قال لما مجلسه عن الحسن طرده بالمدينة للهجرة

 بـين  المنزلـة  وكتاب ،التوحيد في مؤلف وله ،الحسن الزم ثم ،الحنفية بن محمد بن اهللا عبد
  .٥/٤٦٤ , النبالء أعالم سير ينظر. للهجرة ١٣١ سنة توفي ،المنزلتين

 

 ،وعـمالً علماً زمانه أهل سيد كان ،ثابت بن زيد مولى يسار الحسن أبي بن الحسن هو) ٢٤(
 حـصين  بن عمران عن وروى ،الصحابة وكبار اهللا عبيد بن وطلحة عفان بن عـثمان ىرأ

 ٤/٥٦٣ , النبالء أعالم سير ينظر. ه ١١٠ سنة توفي ،عباس بن اهللا وعبد ربشي بن والنعمان
.  

 الكتـاب  دار ،األبيـاري  إبراهيم تحقيق ،الجرجاني علي بن محمد بن علي ،التعريفات) ٢٥(
 .٢٨٢ص ،ه ١٤٠٥ ،١ط ،بيروت ،العربي

 والنهـي  بالمعروف واألمر المنزلتين بين والمنزلة والوعيد والوعد والعدل التوحيد هي) ٢٦(
 .٦٧ ص ،الخمسة األصول ينظر .المنكر عن

 نظـراء  من بغداد في المعتزلة شيخ ،عثمان بن محمد بن الرحيم عبد ،الحسين أبو هو) ٢٧(
 .الواحد خبر أثبت من على والرد ،االنتصار :آثاره ومن ،المعتزلة عند مكانة وله ،الجبائى



 فرقـة   :بـأنهم  المعتزلة فنعر أن يمكننا ذلك أدركنا إذا .)٢٨( )الخمسة باألصول
 ، بهـا  خـاص  عقلي بمنهج تميزت عطاء بن واصل إلى تنتسب إسالمية كالمية

  .فرقها جميع بين مشتركاً قاسماً تعد التي الخمسة وباألصول

 ووقـت  الفرقـة  هذه أصل في الخالف جرى دقل. ظهورهم وأصل نشأتهم

 علـي  عن مأخوذ مذهـبهـم أن يرون الـمعتـزلـة بعض إن حيث ، رهاظهو

 عنـه  أخذ )٢٩(الحنفية بن محمد أنو , ــــ عنـه اهللا رضـي ــــ طالب أبي بن
  .)٣١(عطاء بن واصل شيخ )٣٠(هاشم أبي البنه محمد أورثه ثم ، المذهب هذا

  :اآلتية لألسباب مردود الرأي وهذا

 أنه على يدل ما ــــ عنـه اهللا رضـي ــــ طالب أبي بن علي عن يرد لم: أوالً
   .المعتزلة اعتقدها التي األمور يعتقد كان

                                                           

 ،الخيـاط  محمد بن الرحيم عبد الحسين أبو ،الملحد الراوندي ابن على والرد االنتصار) ٢٨(
 محمـد  السيد عماد ، "اإلسالم أعداء كتابات " كتاب منها عدة كتب عن نقالً. ١٨٩ ،١٨٨ ص

  .٩٣ص ،الشربيني إسماعيل

 فـي  ولـد  ، "الحنفية ابن " بـ المعروف طالب أبي بن علي بن محمد اهللا عبد أبو هو) ٢٩(
 بن عمر وعن طالب أبي بن علي أبيه عن روى ،عنه اهللا رضي بكر أبو فيها توفي التي السنة

 اهللا رضـي  سـفيان  أبي بن ومعاوية ياسر بن وعمار هريرة وأبي عفان بن وعثمان الخطاب
  .٤/١١٠ , النبالء أعالم سير ينظر. ه ٨١ سنة توفي العلم كثير تقياً ورعاً وكان ،عنهم

 بـن  وعمـرو  الزهـري  عنه وروى ،أبيه عن روى ،الحنفية بن محمد بن اهللا عبد هو) ٣٠(
 , النبالء أعالم سير. ه ٩٨ سنة مسموماً مات ،عقب له يكن ولم الحديث قليل ثقة وكان ،دينار

٤/١٢٩. 

 ١٩٩٠ ،٢ط ،والنشر للطباعة ندىال دار ،المرتضى يحيى بن أحمد ،واألمل المنية ينظر) ٣١(
 .٤ص ،م



 فقـد  ،للقدر إثباتاً الناس أكثر من كان ــــ عنـه اهللا رضـي ــــ اًعلي إن :ثانياً

 فأدخـل ,  يوماً القدر عنده رذُِك ــــ عنه اهللا رضي ــــ علياً أن البيهقي روى
 هـاتين  أن أشـهد : ( فقال ، يده باطن بهما فرقم فيِه في والوسطى السبابة أصبعه

هـذا  مـن  الضد على المعتزلة قفو حين في. )٣٢() الكتاب أم في كانتا قمتينالر 
   .الموقف

 أن المعتزلةُ يدعي الذي طالب أبي بن علي بن محمد بن اهللا عبد هاشم أبا إن: ثالثاً
 ال اإليمان إن : أي ،)٣٣(اإلرجاء إلى يميل كان االعتزال عنه أخذ عطاء بن واصل
  .المعتزلة مذهب نقيض وهذا ، معصية معه تضر

 وخلـصوا  ، الموضوع هذا في بدلوهم قونرـشـتـسـمـال ىـأدل دـوق
 " تسيهر جولد " يرى حيث ــــ غالباً شأنهم هو كما ــــ غريبة نتائج إلى
 للجماعـة  امتداد هم إنما المعتزلة وأن ، عٍةوِر زعٍةـنَ من دولَّتَ المعتزلة أصل أن

 عامـةً  ِسمةً كان والزهد الورع ألن وذلك الرأي هذا خطأ يخفى وال .)٣٤(الورعين
 أن عطاء بن بواصل اَألولى لكان فقط الورع عن نشأ االعتزال كان فلو ،للمسلمين

                                                           

 اهللا عبـد  بن محمد تحقيق ،البيهقي علي بن الحسين بن أحمد بكر ألبي ،والقدر القضاء) ٣٢(
 جمـاهير  عـن  روي ما باب ،م ٢٠٠٠ ،ه ١٤٢١ ،١ط ،الرياض ،العبيكان مكتبة ،عامر آل

 .٣٠٠ ص ،٤٦٩ الحديث رقم , القدر إثبات في وأئمته الدين وأعالم الصحابة

 تحقيـق  ،الـذهبي  قايماز بن بن أحمد بن محمد اهللا عبد ألبي ،النبالء أعالم سير ينظر) ٣٣(
 ،ه ١٤١٣ ،٩ط ،بيـروت  ،الرسـالة  مؤسـسة  ،سوسي العرق نعيم ومحمد األرناؤوط شعيب

٤/١٣٠. 

 ألكترونـي  موقع ،السنية الدرر عن نقالً .٦٦٨ ص ،الميسرة العربية الموسوعة ينظر) ٣٤(
ــتكلم ــن يــ ــ عــ ــذاهب رقالفــ   http://www.dorar.net.enc/firqوالمــ

 



 بـالتقوى  معروفـاً  كـان  البصري الحسن ألن يخالفه أن ال البصري الحسن يتبع
   .والورع والزهد

 والمستـشرق  " نيللو " المستشرق مثل أيضاً المستشرقين بـعض ويـرى
 علـي  حـرب  اعتزلـت  التي الفرقة بقايا من هم المعتزلة أن"  نيبرج " السويدي

 يِرد لم إذ ، أيضاً مردود الرأي وهذا , )٣٥ (ــــ عنهمـا اهللا رضي ــــ ومعاوية
 كـانوا  المعتزلة أن كما ، المعتزلة أصول يؤيد ما ومعاوية علياً اعتزلوا الذين عن

  . ومعاوية علي حرب اعتزلوا الذين بعكس الحكام على الخروج وجوب يرون

 فجـر  " كتابـه  فـي  أمين أحمد المصري المفكر خلص قدف هذا عن فضالً
 مـن  مـأخوذة  " المعتزلة " كلمة أن همفاد االستغراب يستدعي رأي لىإ " اإلسالم

 فرقة وهم ، المعتزلة تعني عبرية كلمة وهي " الفروشيم " كلمة هوو يهودي أصل
  .)٣٦(القدر في تتكلم كانت يهودية

 دليل غير من افتراض مجرد هو إنما أمين أحمد إليه ذهب ما أن يخفى وال
ـ ـتج القول هذا في فإن ذلك عن فضالً ، غيرهم عن أو المعتزلة عن مأثور  ياًـنِّ

 ملـل  ضـد  اإلسالم عن ِّ والذب الدفاع في ينكر ال أثر لها كان فرقة على واضحاً
  .المعتزلة وهم أال الكفر

 أن وهـو  المسلمين علماء هورجم ذكره الذيا هو الصائب الرأي أن وأرى
 البصري الحسن مجلس عطاء بن واصل اعتزل عندما كانت المعتزلة ظهور بداية

علـى  دخل رجالً أن المصادر لنا تذكر حيث .الكبيرة مرتكب مسألة في هفَخالَ الم 

                                                           

 .السابق األلكتروني الموقع ينظر )٣٥(

 ،االعـتـمــاد  مـطـبـعـة ،أمـيـن حـمـدأل ،اإلسـالم فـجـر يـنـظـر) ٣٦(
  .٣٤٥ ــــ ١/٣٤٤ ،م ١٩٢٨ ،ه ١٣٤٧ ،الـقاهرة/ مصر



 يكفـرون  جماعة زماننا في ظهرت لقد ، الدين إمام يا(   :فقال ، البصري الحسن
 يجيـب  أن وقبل ، ذلك في الحسن فتفكر.. .كفر عندهم والكبيرة ،الكبائر أصحاب

 وال ،مطلقاً مؤمن الكبيرة صاحب إن أقول ال أنا  :اءـطـع نـبا لـواص الـق
 إلى واعتزل قام ثم ،كافر وال مؤمن ال المنزلتين بين ةمنزل في هو بل ،مطلقاً كافر

 ، الحسن أصحاب من جماعة على أجاب ما يقرر المسجد اسطوانات من اسطوانة
  .)٣٧()المعتزلة وأصحابه هو فسمي ، واصل عنا اعتزل  :الحسن فقال

ـ  ظهورهم بداية في ــــ المعتزلة دعوة كانت قدول  مقتـصرة  ــــ
 عنـدما  المـأمون  الفـة خ جاءت نأ إلى الخصوم ضد الحجج وإيراد النقاش على

 مـن  رجـالهم  ضبع واستطاع األمور، مقاليد على يسيطروا أن المعتزلة استطاع
 أبـي  بـن  وأحمد ،)٣٨(المريسي بشر أمثال من السلطة رأس قرارات على التأثير

 علمـاء  نم الكثير فاضطهد ، بالقوة االعتزال مذهب فرض إلى أدى مما )٣٩(دؤاد
   .الحكم على المعتزلة سيطرة فأنهى المتوكل الخليفة جاء أن إلى المسلمين

                                                           

 دار ،كيالنـي  دسـي  محمـد  تحقيق ،الشهرستاني الكريم عبد بن محمدل ،والنحل الملل) ٣٧(
  .١/٤٥ ،٢ األجزاء عدد ،ه ١٤٠٤ ،بيروت ،المعرفة

 القاضـي  عن أخذ ،البارع المناظر المتكلم البغدادي الرحمن عبد أبو المريسي بشر هو) ٣٨(
 فـي  كتابا وصنف ،الدولة عند قدر له جهمياً وكان ،عليه فغلب الكالم في ونظر ،يوسف أبي

 اإلمامة في الرافضة على الرد " و " الخوارج على الرد"  وكتاب ، "اإلرجاء " وكتاب ،التوحيد
   .١٠/١٩٩ , النبالء أعالم سير ينظر. ه ٢١٨ سنة مات ، "المشبهة كفر " و "

 كان ،البغدادي ثم البصري الكبير القاضي األيادي حريز بن فرج دؤاد أبي بن أحمد هو) ٣٩(
 سـنة  ولـد  .فصيحاً مجيداً شاعراً وكان ،وافر وأدب وسخاء كرم له ،القرآن خلق إلى داعية
  . ١١/١٦٩ , النبالء أعالم سير ينظر. ه ٢٤٠ سنة ومات ه ١٦٠



 القاضـي  فعين ، والمعتزلة وبين همبين العالقة دتتوطَّ البويهيين عهد وفي
  :المقريزي قال. )٤١(عباد بن الصاحب من بأمٍر الري لقضاة قاضياً )٤٠(الجبار عبد

 ةـيـهـويـبـال ةـدولـال لـظ تـحـت اـشـف زالـتـاالع بـذهـم إن(
 مـذهب  انحـسر  ذلـك  بعـد  ثم .)٤٢( )النهر وراء وما وخراسان عراقـال يـف

  .ــــ ومناصروها جمهورها لها كفرقٍة ــــ ينتهي أن وكاد المعتزلة

  .فرقهم وأهم أسمائهم أشهر

 اءمـأس زلةـتــعــمــال فـرقـة ىــلـع قــلــطُأ لـقـد
 ، يـد والتوح العـدل  أصحاب ونـسمـوي(  :رستانيـشهـال قال حيث ، متعددة

 ،مـشتركاً  القدرية لفظ جعلوا قد  ]المعتزلة: أي [ وهم ، والعدلية بالقدرية ويلقبون
 مـن  احترازاً اهللا من وشره خيره بالقدر يقول من على يطلق القدرية لفظ  :وقالوا

 « : والـسالم  الـصالة  عليه النبي لقول عليه متفقاً به الذم كان إذ ، اللقب وصمة

ُ4��5ِ��َ&�ْ� �6
78�� ِ9ِ:! 4ِ��ُ;ْ��« )٤٤())٤٣(.  

                                                           

 ،المعتزلـة  شـيخ  المتكلم العالمة الهمذاني الجبار عبد بن أحمد الجبار عبد القاضي هو) ٤٠(
 مات .كثيرة وتصانيفه ،بالري القضاة قضاء ولي .الشافعية فقهاء كبار من ،التصانيف صاحب

  . ١٧/٢٤٤ , النبالء أعالم سير ينظر. ه ٤١٥ ،القعدة ذي في

 وزراء مـن  وزيرا كان ،بالصاحب المعروف القزويني عباس بن عباد بن إسماعيل هو) ٤١(
 , النـبالء  أعالم سير ينظر. للهجرة ٣٨٥ سنة توفي واألدب العلم عليه غلب ،البويهية الدولة

١٦/٢٠٣. 

 واألحـزاب  والمـذاهب  األديـان  فـي  الميسرة وعةالموس عن نقال. للمقريزي الخطط) ٤٢(
 اإللكتروني الكاشف موقع ،٢ األجزاء عدد اإلسالمي، للشباب العالمية الندوة تأليف المعاصرة،

http://wwwalkashf.net/mthahp 

 عبـد  الدين محيي محمد تحقيق ،السجستاني األشعث بن سليمان لإلمام ،داود أبي سنن) ٤٣(
 .٤/٢٢٢ ، ٤٦٩١ الحـديث  رقم  ,القدر في باب , الديات كتاب ،يروتب ،الفكر دار ،الحميد



 ،المـسائل  بعض في هابين فيما اختلفت عدة فرق إلى المعتزلة افترقت وقد
  :فـرقهم  أهـم  ومـن  ، تجمعهـم  التي الخمسة األصول على متفقة بقيت ولكنها

  .)٥٠(والبهشمية )٤٩(والجبائية )٤٨(والثمامية )٤٧(والنظامية )٤٦(والهذلية )٤٥(الواصلية

 عليهم أطلقوا المعتزلة عقيدة خالفوا الذين من كثيراً نأ بالذكر الجدير ومن
 الجهميـة  وافقوا المعتزلة ألن وذلك )٥١(صفوان بن جهم لىا نسبة " الجهمية " لقب
 والقول ، اآلخرة في اهللا رؤية ونفي ، الصفات نفي  :ومنها ، مسائلهم من كثير في

                                                                                                                                                                      

 ثم.. .المتناهية العلل كتاب في الجوزي ابن أخرجه ( : "المصنوعة الآللئ " في السيوطي قال
 :الرازي حاتم أبو فيه قال بل ،العبارة هذه فيه قال أحداً أجد ولم .واه سابق بن يحيى بأن علّه
 الحـديث  إخراجـه  أن كما  ...الثقات عن الموضوعات يروي :حبان ابن وقال ،بالقوي ليس

 فـال  ،بالوضع عليها يحكم ال أخرى طرقاً له ألن ؛ بجيد ليس الموضوعات كتاب في المتقدم
 ولـيس  موضـوع  أصله من الحديث أن يوهم ألنه ؛ الموضوعات في إخراجه في إذن فائدة
 ).به المحتج لجيدا الحسن درجة إلى طرقه بمجموع ينتهي بل.. .كذلك

  .١/٤٣ ،والنحل الملل) ٤٤(

  .ترجمته تقدمت ،عطاء بن واصل إلى نسبة )٤٥(

 بـن  عثمان عن االعتزال أخذ ،العالف البصري الهذيل بن محمد الهذيل أبي إلى نسبة) ٤٦(
   .  ١٠/٥٤٢ , النبالء أعالم سير ينظر. للهجرة ٢٢٧ سنة توفي ،واصل تلميذ خالد

 شـيخ  وهـو  ،عباد بن الحارث آل مولى النظام سيار بن إبراهيم سحاقإ أبي إلى نسبة) ٤٧(
 " الوعيـد  " و " واالعـراض  الجواهر " و " الطفرة " كتاب :منها جمة تصانيف له .الجاحظ

   .١٠/٥٤١ , النبالء أعالم سير ينظر. ومائتين وعشرين بضع سنة توفي

 نديماً وكان ،بالمأمون ثم رشيدبال اتصل المعتزلة رؤوس من أشرس بن ثمامة إلى نسبة) ٤٨(
  .١٠/٢٠٣ , النبالء أعالم سير ينظر. الجاحظ تلميذه عنه روى ظريفاً

 ثـم  ،األشـعري  الحـسن  أبو الكالم عنه أخذ ،الجبائي الوهاب عبد بن محمد إلى نسبة) ٤٩(
  .للهجرة ٣٠٣ سنة توفي .وخالفه ناقضه

 " الكبيـر  الجامع " كتاب له ،الوهاب عبد بن محمد بن السالم عبد هاشم أبي إلى نسبة) ٥٠(
  .٤/٧ , النبالء أعالم سير ينظر. ٣٢١ سنة توفي أبيه عن االعتزال أخذ

 بـن  سلم إن قيل ،الصفات ينكر كان الجهمية رأس الراسبي محرز أبو صفوان بن جهم) ٥١(
  .٦/٢٦ , النبالء أعالم سير ينظر. موسى كلم اهللا أن إلنكاره قتله أحوز



 الحـسن  أبـو  اإلمامـان  اللقـب  هـذا  علـيهم  أطلقوا الذين ومن ، القرآن بخلق
 جهميـة ال بـين  واضـحة  فروقاً هناك فإن ذلك ومع ،)٥٣(تيمية وابن )٥٢(األشعري
 بـن  جهم آراء عضب من ضـيـقـنـال على واـفـوق المعتزلة نإ إذ والمعتزلة

 المعتزلـة  أن معلـوم ال مـن و ، )٥٤( )خالصاً جبريا كان(  جهماً نإ إذ ، صفوان
   .دالعبا ألفعال خالقاً سبحانه اهللا يكون أن ينكرون

  

  

  

  

                                                           

 فوقية .د تحقيق ،األشعري إسماعيل بن علي الحسن أبو ،الديانة أصول عن بانةاإل ينظر) ٥٢(
 .١٢٢, ٨٢, ٧١ ،٦٧ ص ،١ ط ،األنصار دار ،حسين

 ،رشـاد  محمـد  .د تحقيـق  ،تيمية بن الحليم عبد بن أحمد ،النبوية السنة منهاج ينظر) ٥٣(
 .٢/٦٠٤ ،٨ األجزاء عدد ،ه ١٤٠٦ ،١ ط ،قرطبة مؤسسة

 .١/٨٥ ،حلوالن الملل) ٥٤(
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 ،ومفاهيمهم وأدلتهم أصولهم لهم اإلسالمية الفرق بقية شأن نهمشأ المعتزلة
 إلـى  فخلـصوا  ، مقدماتهم بنوا وعليه ، خالله من انطلقوا بهم خاص منهج ولهم
 هـذا  في وسنتناولها ، الخمسة االعتقاد أصول وهي ، عليها وأجمعوا اتفقوا نتائج

  .ــــ اهللا شاء إن ــــ المطلب

 المعتزلـة  أصـول  معظَـم  إن  :أقول أن أريد األصول هذه أذكر أن وقبل
 التـسمية  حيـث  من ــــ المسلمين فرق بقية إليه ذهب ما مع تتوافق الخمسة

 إضـافيةً  واعتقاداٍت أموراً التسميات بهذه يقصدون كانوا المعتزلة ولكن ، ــــ
   .المسلمين جمهور عليه فقـاتَّ ما على زائدةً

 فـإن  ، " التوحيد " وهو المعتزلة عند األول األصل ــــ فمثالً ــــ
 إال ينكـره  وال ، كافـة  المسلمين فرق عليه اتفقت قد االسم حيث من األصل هذا

ـ  آخـر  أمـراً  به أرادوا المعتزلة ولكن ، اإلسالم دائرة عن خارج كافر  ــــ
 رؤية واستحالة ، الصفات إنكار وهو المسلمين جمهور به خالفوا ــــ إضافياً

 أصـول  بقيـة  علـى  األمـر  اهذ وينطبق ، القرآن بخلق والقول ، خرةاآل في اهللا
   .الحقاً سيأتي كما المعتزلة

  



  الخمسة المعتزلة أصول

 فـي  ريتـصو  مـا  كل عن اإللهية الذات تجريد هو(   :التوحيد ــــ أوالً
 تعـالى  اهللا معرفـة   :أشـياء  ثالثة وهو ، واألذهان األوهام في لويتخي ،فهاماأل
  .)٥٥( )جملة عنه األنداد ونفي ، بالوحدانية له واإلقرار ، ربوبيةبال

 غيـره  يـشاركه  ال واحد اهللا بأن العلم(   :بأنه التوحيد المعتزلة فعر وقد
  .)٥٦( )به واإلقرار ، يستحقه الذي الحد على وإثباتاً نفياً الصفات من يستحق افيم

 مـن  اثنـان  فيه يختـلف ال ــــ القول أسلفتُ كما ــــ والتوحيد
 الخـاطئ  التـصور  عـن  الناشئة االعتقادات في تتمثل المشكلة ولكن ، المسلمين

 اسـتقوا  وقد ، اإللهية الصفات واـنفَ القدماء تعدد فيـنَ بحجة فالمعتزلة  .للتوحيد
 إثباتهـا  أن بحجـة  جملةً والصفات األسماء بنفي القائلين الجهمية من هذا مذهبهم

   .ءالقدما تعدد الى يؤدي

 وصـفةً  معنـى  هللا أثبت من(  :عطاء بن واصل قال الخصوص هذا وفي
 الصفات وجود نافياً ــــ الجبار عبد القاضي وقال ،)٥٧()إلهين أثبت فقد ،قديمة

 بـإرادة  مريـداً  تعالى القديم كان لو : ( ــــ وجل عز اهللا عن مستقلّةً القديمة
 النفس صفات من صفة القدم ألن تعالى؛ هللا ِمثْالً اإلرادة هذه تكون أن لوجب قديمة

  .)٥٨( )التماثل يوجب فيها واالشتراك

                                                           

 .١/٩٦ ،التعريفات )٥٥(

 أبـي  بن الحسين بن أحمد تعليق ،أحمد بن الجبار عبد القاضي ،الخمسة األصول شرح) ٥٦(
 .١٢٨ص ،م ١٩٩٦ ،ه ١٤١٦ ،٣ط ،القاهرة ،وهبة مكتبة ،عثمان الكريم عبد د تحقيق ،هاشم

 .٢/٤٠ ،والنحل الملل )٥٧(

 .٤٤٧ ص ،الخمسة األصول شرح) ٥٨(



الـصفات  نفـي  الى المعتزلة ذهب دفق التوحيد عن المفهوم هذا على بناء 
   .اآلخرة في اهللا رؤية واستحالة ، القرآن بخلق والقول القديمة،

 على]  المعتزلة: أي[  واتفقوا(  :ــــ اهللا رمحـه ــــ الشهرستاني قال
 ومكانـاً  جهةً  :وجٍه كل من عنه التشبيه ونفي ،القرار دار في تعالى اهللا رؤية نفي

 المتـشابهة  تأويل وأوجبوا ، وتأثّراً وتغيراً وزواالً وانتقاالً وتحيزاً وجسماً وصورةً
  .)٥٩( )توحيداً النمط هذا وسموا ، فيها

 رؤيـة  مسألة عن عتزليالم بارالج دعب القاضي ملَّتك دقف المثال سبيل وعلى
 المعتزلة عند التوحيد مباحث ضمن في تدخل مسألة وهي ــــ اآلخرة في اهللا

 ألن  :لـه  قيل ؟ يرى ال تعالى اهللا أن على الدليل فما  :قيل فإن(  :فقال ــــ

�]]]]Z�Y�X�W�V�UZ�Y�X�W�V�UZ�Y�X�W�V�UZ�Y�X�W�V�U}�  :قال قد تعالى اهللا �̂]�\�� �̂]�\�� �̂]�\�� �̂]�\�z )٦٠(، 
 به يرى ال البصر وألن ، به ىير ال أن فيجب ،البصر رؤية هو األبصار وإدراك

 ، الحـدوث  عالمـة  ذلك ألن ذلك عن اهللا وتعالى ،جهة دون جهة في كان ما إلّا
  .)٦١( )والعلم والمعرفة بالقلوب يرى وإنما ،باألبصار يرى ال أن فيجب

 ،)٦٢( "العدليـة  " لقـب  أنفسهم على المعتزلة أطلق ولذلك  :العدل ــــ ثانياً
 والقـول  ، العبـاد  ألفعال اهللا خلق إنكار منها :أمور جملة دلبالع المعتزلة ويقصد

ـ  فالعـدل   .اهللا علـى  األصلح فعل وإيجاب ، العقليين والتقبيح بالتحسين  ــــ

                                                           

 .١/٤٢ ،حلوالن الملل )٥٩(

 .١٠٣ اآلية من جزء ،األنعام سورة) ٦٠(

 بـدير  فيصل .د تحقيق ،الجبار عبد بن أحمد بن الجبار عبد القاضي ،الخمسة األصول )٦١(
 .٧٤ ص ،م ١٩٩٨ ،١ ط ،الكويت جامعة مطبوعات ،عون

 عمـر  بن محمود ،التأويل وجوه في األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف ينظر )٦٢(
 .٢/١٤٨ و ١/٤٣ ،بيروت ،العربي التراث إحياء دار ،مهدي الرزاق عبد تحقيق ،يالزمخشر



  .تعالى سبحانه هللا مخلوقة العباد أفعال كون مع يتناقض ــــ تصورهم حسب
 هـو   :لـه  يلق ؟ هو ما العدل عن فأخبرني :قيل فإن(  :الجبار عبد القاضي قال

 أن ذلـك  وتفسير ، حسنة كلها أفعاله وأن ، قبيح كل عن وجل عز اهللا بتنزيه العلم
 خلقه من يكون أن يجوز ال وغيرهما والجور الظلم من العباد أفعال جميع أن تعلم

 بالعـدل  القـول  مـن  وخرج ، والسفه الظلم إليه نسب فقد إليه ذلك أضاف ومن ،
ـ  عنوان تحت األفعال خلق عن تكلمي وهو ــــ أيضاً وقال ،)٦٣() (   :ــــ

 ويقـول  .)٦٤( )لهـا  المحدثون وأنهم ، فيهم مخلوقة غير العباد أفعال أن في الكالم
 وقعـودهم  وقيامهم تصرفهم من العباد أفعال أن على العدل أهل كل اتفق : ( أيضاً
ـ  وال لها فاعل وال ،ذلك على أقدرهم وجل عز اهللا وأن ، جهتهم من حادثة  دثمح

  .)٦٥( )طؤهخ عظم فقد ، ومحدثها خالقها سبحانه اهللا نإ قال من وأن ، سواهم

 الثواب وجوب األصل هذا من المعتزلة ومقصد  :والوعيد الوعد ــــ ثالثاً
 الكبيـرة  مرتِكـب  عـن  العفو واستحالة ، معصيةال على والعقاب ، الطاعة على

 على يجوز وال ،بالعقاب ةالعصا دوعتَ اهللا ألن وذلك ــــ يتب لم إن ــــ
 فإن(   :الجبار عبد القاضي قال الخصوص هذا وفي ،وعيده يخلف أن سبحانه اهللا
 بـه  اهللا وعد ما كل بأن العلم  :له قيل ؟ هما ما والوعيد الوعد عن فأخبرني  :قيل
 ألنـه  ؛ محالة ال فسيفعله ، عصاه لمن العقاب من هدوتوع ،أطاعه لمن الثواب من
 وال ، دهـيـووع دهـوع يـف فـلـخـال عليه يجوز وال ، لديه القول لدبي ال

 : النظام إبراهيم وقال. )٦٦( )المرجئة إليه ذهب ما بخالف ، به اإلخبار في الكذب
 ينقص أن يقدر وال ، صالحهم فيه ما خالف بعباده يفعل أن على يقدر ال اهللا إن( 

                                                           

 .٦٩ ص ،الخمسة األصول )٦٣(

 .٣٢٣ ص ،الخمسة األصول شرح )٦٤(

 .ألكتروني موقع السنية الدرر عن نقالً .٣/ ٨ ،والتوحيد العدل أبواب في المغني )٦٥(

 .٧٠ ص ،السابق المصدر )٦٦(



ـ  هيـف ما ونقصان ،لهم حالـص نعيمهم ألن ، ذرة الجنة أهل نعيم من  الحهمص
 تعـالى  اهللا أن على ] المعتزلة : يعني[  واتفقوا: (الـشهـرستاني وقال .)٦٧()ملظ
  .)٦٨( )العباد مصالح رعاية الحكمة حيث من ويجب ،والخير الصالح إال يفعل ال

 مـع  متّفقـين  للعصاة الشفاعة إنكار لىإ والوعيد بالوعد قولهم وصلَهمَأ كما

}� :تعـالى  قولـه  تفسير في خشريـزمـال الـق إذ  .االعتقاد هذا في الخوارج
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 ؛ نعـم   :قلـت  ؟ للعصاة تقبل ال الشفاعة أن على دليل فيه هل  :قلتَ فإن(  :قال
 يقبل أن نفى ثم ، رٍكتَ أو عٍلِف من به أخلّت حقّا نفس عن نفس تقضي أن نفى ألنه
  .)٧٠( )للعصاة قبلتُ ال أنها فعلم ، شفيع شفاعة منها

 هـذا  بوضـعهم  المعتزلة اختص وقد : المنزلتين بين المنزلة ــــ رابعاً
 أصولهم بقية استقوا قد كانوا لةالمعتز إن حيث ، غيرهم عن يستقوه ولم ، األصل

 والعدل ، الجهمية إليه سبقهم الصفات إنكار : أي فالتوحيد ، الفرق من غيرهم نع
 والوعيـد  والوعـد  ،)٧١(هنيالج معبد إليه سبقهم العباد أفعاَل اهللا خلق إنكار : أي

 وكـذلك  ، الخـوارج  إليه سبقهم الكبائر أصحاب العصاة عن العفو استحالة بمعنى
 إليه رجالخوا سبقهم فقد المنكر عن والنهي بالمعروف األمر وهو الخامس األصل

 بـه  انفـرد  مما فإنه المنزلتين بين بالمنزلة مقوله أما ــــ سيأتي كما ــــ
                                                           

 .٢١ ص ،للخياط والرد االنتصار) ٦٧(

 .١/٤٥ ،والنحل الملل) ٦٨(

 ،٤٨ اآلية ،البقرة سورة )٦٩(

 .١٦٥/ ١ ،الكشاف تفسير) ٧٠(

 ، الصحابة زمن في بالقدر تكلم من أول وهو التابعين من الجهني اهللا عبد بن معبد هو) ٧١(
. للهجـرة  التـسعين  قبل مات ،عمر وابن عباس وابن ومعاوية حصين بن عمران عن حدث
  . ٤/١٨٥ , النبالء أعالم سير ينظر



 المعتزلة لظهور األول السبب كان األصل هذا إن إذ ،بامتياز وابتدعوه عتزلةـالم
 عطاء بن واصل اعتزل وقد ــــ وأصولها ورجالها اسمها لها كفرقة ــــ

  .)٧٢(القول هذا بسبب البصري الحسن مجلس

 الكبيـرة  لصاحب بأن العلم(   :بأنه عندهم األصل هذا المعتزلة عرف وقد
 كـافراً  وال مؤمنـاً  لـيس  إنه :أي .)٧٣( )الحكمين بين وحكماً ،االسمين بين اسماً

 عذابـه  ولكن ،فيها ومعذب النار في مخلد وأنه ــــ االسم حيث من ــــ
  .ــــ الحكم حيث من ــــ النار في الكفار عذاب من أقلُّ

 األصـل  هـو  هـذا  :المنكر عن نهيوال بالمعروف األمر ــــ خامساً
 تغرابـاالس يـرعـتـسـي اـمـوم ، ةـزلـتـعـمـال أصول من الخامس

ـ  حقيقته في ــــ ليس المنكر عن والنهي بالمعروف األمر أن  أمـراً  ــــ
. اعتقادياً أصالً المعتزلة عده فقد ذلك ومع ،عملي شرعي حكم هو وإنما ، اعتقادياً

 عـن  والنهي بالمعروف األمر عن فأخبرني : قيل فإن (  :الجبار عبد القاضي قال
 وهـو  واجـب  أحدهما : ضربين على بالمعروف األمر : له قيل ؟ هما ما المنكر
 المرء تركها إذا بالنوافل األمر وهو نافلة واآلخر , المرء ضيعها بالفرائض األمر

 األصـل  هـذا  مبإثباته المعتزلة ويريد  .)٧٤( )واجب فكله المنكر عن النهي فأما, 
حاربة الجور، أئمة على وجالخر وجوبوم ٧٥(المـسلمين  من أصولهم خالف نم(. 

                                                           

 .١/٤٥ والنحل الملل ينظر) ٧٢(

  .١٣٧ ص ،الخمسة األصول شرح )٧٣(

  .٧١ ص , الخمسة األصول )٧٤(

 خـالــف  مــن  عـلــى  يـحـكـمــون  قـد الـمـعـتـزلـة ألن وذلـك) ٧٥(
 " الخمـسة  األصـول  " كتابه في الجبار عبد القاضي قال فـقـد ،بـالكـفـر أصـولـهـم

 واألمر المنزلتين بين والمنزلة والوعيد والوعد والعدل التوحيد :خمسة دينال أصول(  :٦٧ص



(   :ــــ اهللا رمحـه ــــ األشعري الحسن أبو ماماإل قال الخصوص هذا وفي
ـ ـيـفـالـخـم نكفي أنا عندنا الغالب وكان ،جماعة اكنّ إذا :المعتزلة فقالت  اـن

قَعناـولـلق باالنقياد ناسالـ اوأخذن ،وأزلناه سلطانـلا فقتلنا ونهضنا ،لإلمام ناد، 
 قتلنـاهم،  وإلّـا  بالقـدر، قولنا يوف ،دـيـوحـتـال هو الذي قولنا في دخلوا فإن

  .)٧٦()السلطان على الخروج الناس على وأوجبوا

 يكونـوا  لم فإنهم الخمسة األصول هذه وضعوا عندما المعتزلة أن لي ويبدو
 الفاصـل  يوجـدوا  أن أرادوا وإنمـا  ، فقط الدين صولأ بيان مجرد بها يقصدون

 يقصدوا لم فإنهم ولذا ،اإلسالمية الفرق من غيرهم وبين بينهم والفكري االعتقادي
 قصدوا عندهم فالتوحيد  .المسلمين جمهور من غيرهم قصده ما األصول هذه من
 وقصدوا ،فاتالص نفي وهو أال اإلسالمية الفرق بقية فهمته ما على زائداً معنى به

 وجـوب  والوعيـد  لوعدبا قصدوا أنهم كما ،العباد ألفعال اهللا خلق إنكار العدل من
 فـإنهم  ،المنكر عن والنهي بالمعروف األمر وكذلك ،العاصي ومعاقبة الطائع إثابة
ـ  ألصـولهم  المخالفين ومحاربة السلطان على الخروج وجوب به واأراد  ــــ
  .ــــ أعلم واهللا

  

  

                                                                                                                                                                      

 عظـيم  فهو فيها خالف ومن ،الدين مدار عليها األصول وهذه ،المنكر عن والنهي بالمعروف
   ).بذلك فسق أو كفر وربما ،الخطأ

 " تحقيق ،األشعري إسماعيل بن علي الحسن أبو ،المصلين واختالف اإلسالميين مقاالت )٧٦(
  .١/٤٦٦ ،١ ط ،بيروت ،العربي التراث إحياء دار ، "رينر هلموت



kÜĐ¾a@brÛasÛ@ZZZZ@lbj�c@ŠìèÃ@Þa�nÇüa@ @

 أسـباب  مـن  دب ال بل ،فراغ من ينشأ أن معتقد أو فكر أو لمذهب يمكن ال
 لعوامـل  بالنـسبة  أمـا . المـذهب  أو الفكر هذا ظهور الى تؤدي مختلفة وعوامل
   :يأتي فيما نجملها أن فيمكن العتزالا ظهور وأسباب

  . ) اإلسالم عن الدفاع  (الديني العامل ــــ أوالً

 ودخلـت  ،أفواجـاً  اهللا دين في يدخلون الناس وبدأ دينه، اهللا أظهر أن بعد
 األمم هذه من وكان ،اإلسالم في وحضاراتها وقومياتها أديانها اختالف على األمم

 اإلسـالم  الـى  فنقلـه  ،وفكريـاً  عقائدياً موروثاً يحمل وهو اإلسالم في دخل من
 فيـه  ودس تقيـةً،  اإلسالم يند اعتنق من ومنهم ـــ،ـ قصد غير عن ــــ

 يكيـدون  وشـرعوا  ،الجديـد  الدين هذال والكراهية الحقد بدافع معتقداته من الكثير
  .معالمه تشويه ويحاولون لإلسالم

 المعتزلـة  ومنهم ــــ المسلمين علماء انبرى الظروف تلك خضم وفي
 كبير رأث للمعتزلة كان وقد. حججهم طالوإب المغرضين أولئك على للرد ــــ

 الهذيل أبو ألَّفه كتاباً التاريخية المصادر لنا تذكر المثال سبيل فعلى ،الشأن هذا في
 هداه ثم ،ثنوياً مجوسياً كان هذا وميالس ، "ميالس كتاب " اسمه المعتزلي العالف

 ،الثنويـة  بعض وبين العالف، الهذيل أبي بين عجم أنه إسالمه وسبب ،لإلسالم اهللا
  .)٧٧(باطلهم وأظهر أفحمهم حتى هذيلال أبو فناظرهم

                                                           

 بـن  بكر أبي بن محمد بن أحمد الدين شمس ،الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات ينظر) ٧٧(
 .٤/٢٦٦ ،٧ األجزاء عدد ،بيروت ،صادر دار ،عباس إحسان تحقيق ،خلكان



 الـدعوة  بهدف األقطار مختلف إلى أتباعهم يرسلون المعتزلة كان وقد هذا
 وحفص المغرب، إلى الحارث بن اهللا عبد عطاء بن واصل أرسل إذ ، اإلسالم إلى
  .)٧٨(كثير خلق اإلسالم إلى فأجابهما خراسان، إلى سالم بن

 لـم  ـــ اإلسالم عن الدفاع في ـــ المعتزلة نشاط فإن هذا عن فضالً
 الرد في الكتب تصنيف الى تعداهما وإنما فحسب، والجدل المناظرات على يقتصر

 دوراً أدوا قـد  المعتزلة إن القول ومجمل . ( لإلسالم المخالفة والنحل الملل على
 والفلـسفات  والبراهمـة  المانوية أمام اإلسالم مبادئ عن الدفاع في عظيماً عقائدياً
  .)٧٩( )والغنوصية كالصابئة المنحرفة الدينية

  . الثقافي العامل ـــ ثانياً

 سـلباً  الدخيلـة  بالثقافات والتأثر الحضاري، باالختالط العامل هذا ويتمثل
 وأنـواع  والحـضارات  األمم على وانفتحوا البالد، المسلمون فتح أن فبعد وإيجاباً،
 أديـان  أمام أنفسهم المسلمون دوج ــــ واألرضية السماوية ــــ الديانات
 مـن  الكثير ونقلوا ، الترجمة إلى المسلمون توجه عندما خصوصاً عريقة وثقافات

 النـسبي  ــــ التأثّر في مباشراً سبباً ذلك وكان ، واليونان والهند الفرس أفكار
 اليهود فإن : المثال سبيل وعلى ، اإلسالمية الفرق بعض على ظهر الذي ــــ

 اليهـودي  ــــ األعصم بن لبيد إن إذ التوراة، بخلق القول في السبق لهم كان

 هذه عنه أخذ ثم التوراة، بخلق يقول كان ــــ وسـلم عليـه اهللا صلى النبي سحر الذي
 هـذه  درهـم  بن الجعد أخذ ثم القرآن، خلق في وصنّفَ طالوت، أخته ابن المقولة

                                                           

 . »الشاملة الموسوعة  «.٦٢ ص ،الحميري نشوان ،العين الحور ينظر) ٧٨(

 .٢٦ ص ،م ١٩٨٧ هـ ١٤٠٨ ،١ ط ،الحميد عبد محسن د ،اإلسالمي الفكر) ٧٩(



 النـاس  ودعوا الفكرة هذه والمعتزلة الجهمية تبنى ثًم ومن ،)٨٠(طالوت عن المقولة
   .الوسائل بشتى إليها

 تأثير له كان اليونانييِن والمنطق للفلسفة المعتزلة دراسة فإن ذلك عن فضالً
   .الحقائق عن وبحِثهم واستنباطهم تفكيرهم طريقة في واضح

 هـذا  في األمر عليهم اختلط الباحثين بعض إن هو إليه اإلشارة تجدر ومما
 لكـنهم  ، بها واهتموا اليونانية الفلسفة درسوا قد كانوا وإن المعتزلة إن إذ ، الشأن

 يحـاول  ولـم  ، لحكمهـا  الخضوع يجب التي المسلَّمات من الفلسفة هذه يعدوا لم
 وإنمـا  تعارضا، إذا والفلسفة الدين بين يوفِّقوا أن ــــ قطعاً ــــ المعتزلة

 ، وغيرهم الصفا وإخوان والفارابي سينا بنكا المشّاؤون الفالسفة هم هذا فعل الذي
 اليونانية الفلسفة وفروع أصول من كثير على الرد في يتوانوا لم فإنهم المعتزلة أما

.  

 نظروا المشّائين أن هو المشّائين الفالسفة وبين ، المعتزلة بين فالفارق إذن
 حـدود  فـي  تدور وإبداعاتهم جهودهم فصارت ، عصمة نظرة اليونان فلسفة إلى

 فـإن  المعتزلة أما ، النطاق هذا عن الخروج على يجرؤوا ولم ، اليونانية الفلسفة
  .)٨١(وجرأة صراحة بكل الفلسفة تلك على الرد على حملَهم العقل بحكم اعتدادهم

 لدراسـة  كـان  إذا أنه هو ــــ أيضا ــــ إليه اإلشارة تجدر ومما
 لهـذه  كـان  فبالمقابـل  ، المعتزلة فكر على السلبي األثر بعض والفلسفة المنطق
 مـن  مكَّنَـتهم والفلسفة للمنطق دراستهم إن حيث ، واضحة إيجابية آثار الدراسة

                                                           

 اهللا عبـد  تحقيـق  ،الـشيباني  الكرم أبي بن علي الحسن أبو ،التاريخ في الكامل ينظر) ٨٠(
 .٦/١٢١ ،هـ ١٤١٥ ،٢ ط ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،القاضي

 ص ، اإلسالمي الفكر كتابه في بدقٍة المسألة هذه ميدالح عبد محسن الدكتور فصل وقد (81)
 .١٠٤ـــــ ٩٩



 درسـوا  المعتزلة أن يبعد وال األعداء، هؤالء سالح بنفس اإلسالم أعداء على الرد
  .نفسه بالسالح الخصوم مجاراة لهم تَـتأتّى لكي والفلسفة المنطق

  . السياسي ملالعا ــــ ثالثاً

 عِرفـوا  الذين الحكام بعض تجاه المعتزلة فعل ردة في العامل هذا ويتمثّل
 الناس ظلمهم سبب إن: أي بالقدر، يتذرعون الحكام هؤالء كان إذ ، والظلم بالجور

   !هذا عليهم قدر اهللا أن هو

 بـن  وعطـاء  هـو  توجه الجهني معبد أن التاريخية المصادر لنا وتروي

 ، سـعيد  أبـا  يا: ( فقاال ــــ، اهللا رمحه ــــ البصري الحسن لِلقاء )٨٢(يسار
 تجري إنما : ويقولون ، أموالهم ويأخذون ، المسلمين دماء يسفكون الملوك هؤالء
  .)٨٣( )اهللا أعداء كذب : الحسن فأجابهم ! اهللا قدر على أعمالنا

 السلطة، أسر الى يصلوا أن جاهدين المعتزلة حاول فقد أخرى ناحية ومن
ـ  ذلـك  في نجحوا وقد معتقداتهم، نشر على بالحكام يستعينوا لكي  فعـالً  ــــ

 بـن  يزيـد  األمـوي  الـخـلـيفة إن قـيـل حيث ، عدة مناسبات  في ــــ
 يزيد ولي لما : ( ــــ اهللا رحمه ــــ الشافعي وقال ، )٨٤(قدرياً كان الوليد

                                                           

 وأبي عباس وابن ثابت بن زيد عن وحدث ،عثمان خالفة في ولد ،ومفتيها المدينة عالم) ٨٢(
 ٤/٤٤٨ , النبالء أعالم سير ينظر. هـ ١٠٧ سنة توفي عمر وابن اهللا عبد بن وجابر هريرة

. 

 المعطي عبد تحقيق ،العقيلي موسى بن عمر بن محمد جعفر أبو ،الكبير الضعفاء ينظر) ٨٣(
 ،١٤٤١ الحـديث  رقم ،م ١٩٨٤ ،ه ١٤٠٤ ،١ط ،بيروت ،العلمية المكتبة دار ،قلعجي أمين

٣/٤٠٣.  

 ،بيـروت  ،العلمية الكتب دار ،الطبري جرير بن محمد جعفر أبو ،الطبري تاريخ ينظر) ٨٤(
 .٤/٢٧٢ ،٥ األجزاء عدد ،ه ١٤٠٧ ،١ط



 األمـويين  خلفـاء  آِخـر  وكذلك ،)٨٥()هعلي وحملهم القدر إلى الناس دعا الوليد بن
 فـي  مذهبـه  درهم بن الجعد من تعلَّم ألنه : (بالجعدي يلقَّب كان محمد بن مروان

  .)٨٦()القدر ونفي القرآن خلق

 العباسـيين،  عهد في حصل السلطة إلى الوصول في الحقيقي النجاح ولكن
 ، المـأمون  العباسـي  الخليفـة  زمن في األمور مقاليد على سيطروا عندما وذلك

 عـن  ذلك كان ولو ، االعتزال على الناس وحملوا ، الفرصة هذه المعتزلة فاستغلَّ
  .والتنكيل والقوة االضطهاد طريق

 ظهـور  الـى  أدت التـي  األسـباب  أهم هي ــــ إجماالً ــــ هذه
  .االعتزال

  

                                                           

  .٥/٣٧٦ ،النبالء أعالم رسي) ٨٥(

  .٥/٧٧ ،التاريخ في الكامل) ٨٦(
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 تاريخها ولها ورجالها، ومدارسها أصولها لها إسالمية فرقة على الحكم إن
 الفرقة هذه مثل على الحكم إن ، عنه تَِحد لم الذي منهجها ولها ، باألحداث المليء
   .أبداً السهل باألمر ليس الفشل أو بالنجاح

 خالل من ولكن ، الشأن هذا في العلم أهل أقوال بنقل كتفيأ أن تمنيتُ وكم
 معظـم  وجدت الموضوع هذا في المتأخرين الباحثين دراسات من لكثير مطالعتي

 ، المحاسـن  عـن  النظـر  يغض المعتزلة على متحامل بين ما فيه خاضوا الذين
  .حسنات السيئات يبدل متعاطف وبين ، يعظِّمها بل المساوئ ويظِهر

 تناوَل المعتزلة على الحكم في السلف عن المأثور من إلينا وصل ما أن كما
 بعـدهم  أو المعتزلـة  قرب مدى أو ، االعتقادي الديني الجانب وهو ، واحداً جانباً
 الفتنـة  من حصل ما أن االعتبار بعين نأخذ أن علينا إن كما ، اإلسالم حقائق عن
 عـايش  من على والتشنّج التشويش نم نوعاً أضفى السنة أهل وبين المعتزلة بين
   .الحقبة تلك



������ـ�ـ  �َـ�� ��ْ��َ ���ِ �َ�ـ ْ
	ِ�ْ� ���ِ« : األثـر  في ورد لما ومصداقاً ��ـ ���َ ���ِ��  ، ���ـ����� 
 الـصعب  مـن  تجعل وسياسية اجتماعية خصائص الحقبة لتلك فإن . )٨٧( »�� ��ـ ���َ

   .تشدد أو تشنّج غير من صمهخ على منهم فريق كل يحكم أن عايشوها من على

 أهـدافاً  المذاهب من مذهب لكل إن : أقوُل الموضوع أصل في أدخل ولكي
 هـذا  ُأسس التي هي األهداف هذه . إليها الوصول الى ويسعى ، تحقيقها الى يرنو

 لنجـاح  المعيار هو األهداف هذه تحقيق إن كما ، تحقيقها أجل من ذاك أو المذهب
   .لهفش أو المذهب هذا

 إلـى  تهدف لوجدناها اإلسالمية الكالمية والمذاهب الفرق تاريخ تتبعنا ولو
 : هـي  المقاصـد  أو األهداف هذه . األربعة هذه من بعٍض إلى أو مقاصد، أربعة
 حقائق عن والبحث ، األتباع وإيجاد ، السلطة الى والوصول ، اإلسالم عن الدفاع
   .)٨٨(الدين

 ثالثـة  في كلُّها تدور اإلسالمية الكالمية ذاهبالم إن: أقول أخرى وبعبارة
  :محاور

  

  

                                                           

 اهللا ضـياء  د تحقيـق  ،الـداني  سـعيد  بن عثمان عمرو أبو ،الفتن في الواردة السنن) ٨٧(
 .١/٢٣٤ ،٦ األجــزاء  عـدد ،ه ١٤١٦ ،١ ط ،الـريـاض ،العاصمة دار ،المباركفوري

 . اهللا عبد بن مطرف الصحابي على موقوف أثـر وهـو

 مـا  غالباً ألنه أذكره لم ولكني االقتصادي العامل األربعة المقاصد هذه إلى يضاف وقد) ٨٨(
 .األتباع وتكثير السلطة إلى الوصول :أي ،والرابع الثالث العاملين في يندرج



  :في ويتمثَّـل ، الديني المحور ــــ األول

   .اإلسالم عن الدفاع : أ

  .اإلسالم إلى األقرب الصواب الرأي عن البحث : ب

  . وتكثيرهم األتباع إيجاد في ويتمثل ،االجتماعي المحور ــــ الثاني

  . السلطة لىإ الوصول في المتمثِّل ،السياسي المحور ــــ الثالث

 لـم  أم ، بعـضها  تحقيـق  أو ، األهداف هذه تحقيق في المعتزلة نجح فهل
  ؟ منها هدف أي تحقيق في ينجحوا

 هـذه  نتناول أن علينا فإن السؤال هذا على الجواب الممكن من يكون ولكي
   :يلي كما وهي ، بالتفصيل األهداف

  اإلسالم عن الدفاع: أوالً

 بدايـة  في للمعتزلة األعظم الهدف هو كان المقصد هذا إن : القول تطيعأس
 عنه والدفاع اإلسالم عن الذب في السبق قصب لهم كان المعتزلة وإن ، ظهورهم

  .األعداء ضد

 بأنفـسهم  ينـأون  المـسلمين  علمـاء  من الكثير فيه كان الذي الوقت ففي
 لـم  المعتزلـة  أن إلّا ، لخصوما مع الكالمية المسائل في الخوض عن ويتورعون

 المخالفة والنحل الملل أهل مع عقائدية وسجاالت مناظرات في الدخول عن يتوانوا
 اإلسالم عن دفاعهم خصوص في السابق المطلب في عنهم ونقلته ذكرتُه ما وإن ،

 جهـودهم  علـى  دليـل  خير هو إنما ــــ اإلسالم الى ودعوتهم بل ــــ
  .السامي دفاله هذا لتحقيق الحثيثة



الـمـعـتــزلة  إن : الـقــول  أسـتـطـيـع هـذا عـلى بـنـاء 
   .ــــ اإلسالم عن الدفاع أعني ــــ المقصد هذا تحقيق في نجحوا

  

   .السلطة لىإ الوصول :ثانياً

 لمـا  المعتزلة أن في ــــ أعتقد ما حسب ــــ يتمثَّل الهدف هذا إن
 معهـا  ويلتقون يوافقونها كانوا والتي ، همسبقت التي الكالمية الفرق أصاب ما رأوا
ـ  المعتزلة رأى لما ــــ الجهمية مثل االعتقادية المسائل من كثير في  ــــ
 علموا الحاكمة السلطة قبل من واستئصال ومطاردة بطش من الفرق هذه أصاب ما

ـ  الى وصلوا إذا إلّا النجاح لها يكتب أن أو تنتشر، أن لمعتقداتهم يمكن ال بأنه  دةس
  .تخويف أو عرقلة غير من مهمتهم ليواصلوا الحكم

 يرنون كانوا ما الى الوصول في فعالً ونجحوا ، أرادوا ما للمعتزلة تم وقد
 عندما بالنجاح جهودهم تكلَّلت ثم ، األمويين خالفة عهد في متباينة أزمان في إليه

 الـسلطة  هرم إلى ووصلوا ، العباسية الخالفة زمن في الحكم مقاليد على سيطروا
   .والواثق والمعتصم المأمون : وهم متتابعين خلفاء ثالثة عهد في

ـــن ـــذا م ـــق ه ـــا الـمـنطـل ـــول يـمـكـنـن  إن : الـق
 الوصول هو الذي [ الهدف هـذا تحـقـيـق في نـجـحـوا الـمـعـتـزلـة

   .العباسية الخالفة زمن في وخصوصاً ، مختلفة أوقات في ] السلطة هرم إلى

   .وتكثيرهم األتباع إيجاد:  لثاثا

 ويدافعون ، به ويؤمنون ، ينتحلونه أتباع من المذاهب من مذهب لكل بد ال
 هـذا  يبقـى  حتـى  وذلك ، الالحقة األجيال الى وينقلونه ، تعاليمه ويبلِّغون ، عنه



 مختلفة بأحوال مروا قد أنهم يِجد المعتزلة لتاريخ المتتبع وإن ، يتنفَّس حياً المذهب
 المعتزلـة  فـإن  ذلـك  ومـع  ، وضعف قوة بين وما وجزر، مد بين ما ومتفاوتة
 لـم  ذلـك  مـع  فإنهم ــــ وهيمنتهم قوتهم أوج في كانوا عندما حتى ــــ

   .ــــ التعبير صح إذا ــــ شعبياً أو سائداً مذهباً يكونوا

 عباسـيين  ءخلفا ثالثة زمن في الحاكمة السلطة على هيمنتهم مع فالمعتزلة
 االعتـزال،  مذهب بانتحال الناس عامة يقنعوا أن يستطيعوا لم أنهم إال )٨٩(متتابعين

 إال ينتحلـه  ال نخبوياً مذهبهم وبقي ، األغلبية لهم تكن ولم ، الغَلَبة لهم كانت حيث
 الناس عامة أن المعلوم ومن ، والـفـلـسـفة الــمـنـطـق علوم درس من
 إلـى  أدى مـمـا ، الـعـلـوم هـذه مـثـل في رغبة أو توجهات لهم تكن لم

 مـذهب  فإن الزمن وبمرور , انحساره وإلى بـل ، االعتـزال امـتـداد عـدم
   .ـــــ ومقلِّدون أتباع لها كفرقة ـــ اندثر قد المعتزلة

 األخرى المذاهب بعض في ُأدِرج قد منها كثيراً فإن وأفكارهم معتقداتهم أما
 اسـمه  مـذهب  الواقـع  أرض على يبق ولم ، اإلمامية والشيعة ، الزيدية كالشيعة

   .االعتزال

  

  )٩٠(. اإلسالم إلى األقرب الصواب الرأي عن البحث : رابعاً

 ، دقيـق  فهـم  إلى يحتاج الخـصـوص هـذا في المعتزلة على الحكم إن
   . وموضوعية تجرد وإلى ، واسعة علمية وخلفية

                                                           

 ،١٠/٢٩١ ،١٠/٢٧٣ ،النـبالء  أعـالم  سـير  ينظر .والواثق والمعتصم المأمون هم) ٨٩(
١٠/٣٠٧ . 

 .البالغة لحساسيته موضوعال هذا أخّرتُ إنما) ٩٠(



 أو بالهدايـة  المخـاِلف  على الحكْم إنف أخرى ناحية ومن ، ناحية من هذا
 خـطـيــر  أمــر  هـو إنـمـا الـكـفـر أو وبـاإليـمـان ، الـضـالل


ـ�ـ	ــ�  �� �ـ�ــ�  اهللا رسول قال حيـث ، خطيرة نتائج عليه وتنبني , لـلـغـايـة 
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 من ورد ما إلى المعتزلة على الحكم وُأحيُل ، السالمة أوثر سوف فإني لذا
ـ  شك بال ــــ فإنهم الخصوص، هذا في الصالح السلف عن األخبار  ــــ

 ، بالمعتزلة معرفةً أكثر ــــ أيضاً ــــ وهم ، ودراية وإنصافاً علماً أكثر
الخصائص االعتبار بعين آخذين ــــ . بمقاصدهم وأدرى ، بهم احتكاكاً وأشد 

   .ــــ آنذاك وتحكمه المجتمع تسود كانت التي والظروف

  

   .المعتزلة على الحكم في السلف علماء أقوال

   :المعتزلة على حكمهم في )٩٢( السلف عن ورد ما بعض على وسأقتصر

 تـزويج  عـن  ـــ اهللا رمحه ــــ أنس بن مالك اإلمام سئل ــــ ١
 كـانوا  المعتزلـة  أن المعلـوم  ومـن  العباد، ألفعال اهللا خلق ينكر الذي [ القدري

                                                           

 ،٥٧٥٣ الحـديث  رقـم , تأويل بغير أخاه أكفر من باب, األدب كتاب ،البخاري صحيح) ٩١(
٥/٢٢٦٤ . 

 الـصحابة  وهـو  األولـى  الثالثة القرون في عاشوا الذين العلماء السلف بعلماء أقصد) ٩٢(
 .التابعين وتابعو والتابعون



 سبحانه اهللا قوَل وقرأ ، القدري تزويج عن مالك اإلمام فنهى ] المعتقد هذا يعتقدون

  .)٩٤())٩٣(�vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||}}}}����z}: (وتعالى

 القرآن بخلق يقول عمن ــــ اهللا رمحـه ــــ الشافعي اإلمام سئل ــــ ٢
 مـن  زنادقـة،  هؤالء : (فقال ،  ]القرآن بخلق يقولون كانوا لمعتزلةا أن ومعلوم[ 

  .)٩٥() مخلوق اهللا أن زعم فقد مخلوق القرآن أن زعم

ـ  حنبل بن أحمد اإلمام ــــ ٣ ـ  اهللا رمحـه ــــ  ألنـواع  تعـرض  ــــ
 تعرضـه  بـسبب  له الشرعية الرخصة وجود ومع واألذى، والتعذيب االضطهاد
 دلَّ إن وهـذا  ، اعتقاداتهم في المعتزلة يوافق أن أبى أنه إلّا والتعذيب لالضطهاد

 عـنـده المـعـتـزلـة مـعـتـقـدات شـنـاعـة على يدلُّ فإنما شئ على

ـ  حنبـل  بـن  أحـمد اإلمـام كـان فـقـد هـذا عن فضالً ،  اهللا رمحـه ــــ
ـ  نقل وقد ,)٩٦() والمعتزلة القدرية خلف يصلّى ال : ( بـأنـه يـفتي ــــ  ناب

ـ  والتفـسيق  التكفير:  قولين المعتزلة حكم في أحمد اإلمام عن تيمية عـدم  حورج 
  .)٩٧(التكفير

 المعتزلـةَ  وصف ــــ اهللا رمحه ــــ األشعري الحسن أبو اإلمام ــــ ٤
 فـإن  ، بعـد  أما : ( قائالً " اإلبانة " كتابه افتتح حيث الحق عن الزائغين من بأنهم

                                                           

 .٢٢١ اآلية من جزء ،البقرة سورة) ٩٣(

 أحمـد  تحقيق ،الأللكائي الحسين بن اهللا هبة ،والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول حشر) ٩٤(
  .٤/٧٣٢ ،١٣٥٢ الحديث رقم ،ه ١٤٠٢ ،الرياض ،طيبة دار ،حمدان سعد

 .٢/٢٥٧ ،٤٣٢ الحديث رقم ، والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح) ٩٥(

 دار ،القحطـاني  سالم سعيد حمدم د تحقيق ،الشيباني حنبل بن أحمد بن اهللا عبد ،السنة) ٩٦(
 . ١/٣٨٤ ،٨٣٣ الحديث رقم ،هـ ١،١٤٠٦ط ،الدمام ،القيم ابن

 .٢٣/٣٤٨ ،الفتاوى مجموع ينظر) ٩٧(



 ، )٩٨() أهواؤهم بهم مالت القدر وأهل ، المعتزلة من حقال عن الزائغين من كثيراً
 اهللا صـفات  عطَّلوا الذين بالنصارى المعتزلة شبه األشعري الحسن أبا فإن وكذلك

 " معنـى  أن وزعمـت  ، العـالمين  رب صفات المعتزلة ونفت : ( فقال وجل عز
 ، بصره هو اهللا سمع أن النصارى زعمت كما ، عليم بـمعنى راٍء " بصير سميع
 الحسن أبا اإلمام إن بل , )٩٩() اهللا ابن وهو علمه وهو ، كالمه وهو ، رؤيته وهو

 الزنادقـة  بكالم الصفات في المعتزلة كالم شبه ــــ اهللا رمحه ــــ األشعري
 بـقـادر وال بعالم ليس تعالى اهللا إن:  منهم كثير قال قد الزنادقة ألن : ( فقال ،

 تفـصح  أن المعتزلـة  تـقدر فـلـم بـصـيـر، وال يـعسـمـ وال حـي وال
  .)١٠٠() بمعناه فأتت بذلك

 التـي  والكتـب  واالنتقادات بالردود المقصودين ِمن المعتزلة كان لقد ــــ ٥
 بـسبب  وذلك ، والقدرية الجهمية على الرد في الصالح السلف وأئمةُ علماء صنَّفها
 الو ، العقديـة  المسائلو األصول من ثيرك في والقدرية الجهمية مع المعتزلة اتفاق
ـ ــلـع مــن  كـثـيـراً أن عرفنا إذا سيما  الــسـنـة  أهــل  اءــمـ

ـــوا ـــون كـان ـــلى يـطلـق ـــة ع ــصـطـلـح الـمـعـتـزل  " مـ
   ".القدرية" و " ةالـجـهـمـيـ

 الشأن هذا في السلف علماء ألّفها التي والرسائل الكتب وأقدم أبرز من وإن

وهو ــــ اهللا رمحه ــــ حنبل بن أحمد اإلمام ألّفه الذي الكتاب " علـى  الرد 
 مـن  ، الكنـاني  يحيى بن العزيز لعبد " الحيدة " كتاب وكذلك ،"والجهمية الزنادقة

   .أحمد اإلمام أقران
                                                           

 .١٤ ص ،الديانة أصول عن اإلبانة) ٩٨(

  .١٥٨ ص ، الديانة أصول عن اإلبانة) ٩٩(

 .١٤٣ ص ،نفسه المصدر) ١٠٠(



 اطلعـتُ  التـي  للمصادر ودراستي بحثي خالل من وجـدتُـه مـا هـذا
 علـى  أثنى قد الصالح السلف من اًأحد وجدتُ أني ولو ، الخصوص هذا في عليها

 ، أبـداً  ذكـره  عـن  توانيتُ لما لهـم العـذر التَمس أو ، صوبهم أو ، المعتزلة
 الحكم َأحلْتُ فقد ، الموضوع هذا في الصالح السلف عن ناقل مجرد هنا أنا وإنـما

 العلـم  وبركـة  ، إليهم الخصوص هذا في األقوال وأسندتُ ، عليهم المعتزلة على
   .لنفسه استبرأ فقد أسند ومن ، إسناده

 يلتمس أن يحاول ــــ اهللا رمحـه ــــ الذهبي اإلمام أن دتوج ولكني
 المريسي لبشر ذهبيال ترجمة ففي ،الكفر دركات إلى يوصلهم وال ،للمعتزلة العذر

 عـشرة  ثمـاني  سـنة  آخر في ومات(   :قال " النبالء أعالم سير "في المعتزلي
 أن كمـا  ،الخير بشر الحافي وبشر ،الشر ِبشر فهو ، الثمانين قارب دوق ، ومائتين

 كفـر  ومـن  ، البدعـة  أحمد دؤاد أبي بن وأحمد ، السنة أحمد هو حنبل بن أحمد
 َأن اُهللا َأبى ، والمجوسي اليهودي وال اَألصلي الكافر ِمثْل هو ليس جلَّتْ ِإنو بِبدعٍة
 ارتكـب  وِإن وزكى وحج وصلّى وصام اآلخر اليومو ِهورسوِل ِباهللا آمن من يجعل

 ولِكـن  ،وكفـر  عالشرائ ونبذَ الْوثَن وعبد الرسوَل عانَد كمن تدعابو وضلَّ عظائمال
  .)١٠١()وأهِلها البدِع من اهللا ِإلى نَبرُأ

                                                           

 .١٠/٢٠٢ ،النبالء أعالم سير )١٠١(



 يـصلح  فإنه ، والدراسة االعتناء من قدر أكبر يستحق الذهبي وكالم: قلت
 )١٠٢(فةالمخاِل الفرق تجاه واضحة ورؤيٍة ، جديد موضوعي لمنهج أساساً يكون أن
.  

                                                           

)١٠٢(
 السلف أقوال أنقل أن التزمتُ ألني ؛ الصالح السلف كالم مع الذهبي كالم أذكر لم وإنما 

 هذه عن متأخراً كان فقد الذهبي اإلمام أما ، الخصوص هذا في األولى الثالثة القرون أصحاب
   .الثالثة القرون
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 المـذهب  ذلـك  االعتـزال  أن كيف: ويتساءلون الناس بعض يستغرب قد
 : لها كان التي الفرق أحد بـأنه الـشـهـرسـتـانـي وصـفـه الذي العريق

 قـد  ــــ أقول . )١٠٣( )طاوعتهم صولةو ، عاونتهم ودولة ، صنفوها كتب( 
 على وجود له يعد ولم اندثر، المذهب هذا أن كيف ــــ الناس بعض يستغرب

  ؟ الواقع أرض

 ولهـا  ، أتبـاع  لها كفرقة اندثاره أعني ــــ المعتزلة مذهب اندثار إن
 معتبـرة  وعوامـل  أسباب من له بد ال ــــ الحاضر المجتمع واقع في وجود
 والعوامل األسباب هذه تتبعنا ولو ، االعتزال إليه آَل لما المباشر ببالس هي كانت

  :يأتي فيما تنحصر لوجدناها

  . الديني العامل ــــ أوالً

 القدسـية  ميـزة  هي السماوية األديان من دين أي بها يمتاز التي الميزة إن
 صـغُر  مامه ــــ تجاوز أي وإن ، وجل عز باهللا الدين هذا عالقة من النابعة

   .وخيمة سلبية آثار عليه ستترتب القدسية هذه على ــــ

���8ـّ �	َ 6 «: وسـلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قول من وانطالقاً 9 ِ:� �َ�َ	 ���  9 8ـ;
 ــــ عنه النهي مع ــــ اهللا ذات في التفكر يخضع فعندما ،)١٠٤( » �: >ِ�ـْ -�

                                                           

 .١/٤٢ ،والنحل الملل) ١٠٣(

 ،بيـروت  ،العربـي  الكتاب دار ،األصبهاني اهللا عبد بن أحمد نعيم أبو ،األولياء حلية) ١٠٤(
 ورواه ،ضعيف بإسناد الحلية في نعيم أبو أخرجه :العراقي الحافظ قال .٦/٦٧ ،ه ١٤٠٥ ،٤ط

 .منه أصح آخر وجه من والترهيب الترغيب في األصبهاني



 فـإن  والمنطق العقل بمقاييس اإللهية الذات تُقاس وعندما ، العقلي التشريح لعملية
   .المنهج هذا أصحاب عن الناس نفور إلى ــــ شك بال ــــ سيؤدي هذا

ـ  الظاهري حزم ابن ينسب عندما ــــ فمثالً ــــ  اهللا رمحـه ــــ
 ، بنا فعل مما أحسن قوته في ليس اهللا : ( بأن القوَل المعتزلة جمهور إلى ــــ

 على يقدر وال يمكنه ال التي قدرته وآِخر ، طاقته منتهى هو ناب فعل الذي هذا وأن
 المعتزلـة  شيخ العالف الهذيل أبي إلى أيضاً حزم ابن ينسب وعندما ،) ١٠٥( )أكثر

 لم الفعل إلى خرج لو ، نهاية ولقدرته آِخر، عليه تعالى اهللا يقدر لما إن : ( القوَل
 إحياء وال ، فوقها فما ذرة خلق على وال ، أصالً شئ على ذلك بعد تعالى اهللا يقدر

 ،) ١٠٦( )أصـالً  شـيئاً  يفعل أن على وال ، ورقة تحريك على وال ، ميتة بعوضة
 إعـدام  علـى  يقـدر  ال اهللا بـأن  القول الجاحظ إلى حزم ابن ينسب عندما وكذلك

 أشـرس  ابـن  ثمامة إلى ــــ أيضاً حزم ابن ــــ وينسب ، )١٠٧(األجساد
 يدخلون ال األوثان وعباد والمجوس والنصارى اليهود من نالمقلدي أن ( بـ القول
  ! )١٠٨( )تراباً يصيرون ولكن القيامة يوم النار

 إلّا يمكنه ال المعتزلة عن حزم ابن نقلها التي األقوال هذه كلَّ يسمع الذي إن
   .يمثِّلونه الذي والمذهب قائليها ويمج يرفض أن

 هـل  : يتساءل الذي ضمعر في ــــ المطلب هذا في ــــ ولستُ
 أن أريد الذي وإنما ؟ ال أو حزم ابن إليهم نسبه الذي الكالم هذا مثل المعتزلة قال

 سـواء  المعتزلـة  إلى ومنسوبة موجودة كانت وأمثالها المقوالت هذه إن هو أبينه
                                                           

 .٤/١٤٦ ،الملل في الفصل) ١٠٥(

 .نفسها الصفحة نفسه المصدر) ١٠٦(

 .١٤٨ص ، نفسه المصدر ينظر) ١٠٧(

 .نفسها الصفحة  ,فسهن المصدر) ١٠٨(



 إن حيث ، المعتزلة عن ينفرون الناس عامة جعل مما ، يقولوها لم أم فعالً قالوها
 الحقـائق  تحـري  فـي  الرغبة وال القدرة لديهم ليس الناس عوام أن ومالمعل من

   .والتدقيق والبحث

 إن : حزم ابن مثل رجل لهم قال إذا العوام ِفعل رد سيكون كيف ولنتصور
 عنـد  ــــ البسيط العامي ينهض سوف فهل ؟ الكالم هذا مثل يقولون المعتزلة
 لـم  وقٍت في ، الكتب بطون في ويبحث ، بنفسه ليتأكد ــــ الكالم هذا سماعه

 مـا  بـسبب  المعتزلـة  من ويفر ينْفر سوف إنه أم ، حاسوب وال طباعة فيه توجد
  ؟ عنهم سمعه

 بعـض  على المعتزلة بعض تطاوَل فإن أخرى ناحية ومن ، ناحية من هذا
 غيـر  في سيأتي كما ــــ الجمل وأصحاب األربعة الخلفاء مثل اإلسالم رموز

 وعـدم  ، الـصحابة  على المعتزلة بعض تطاول إن : أقول ــــ المطلب هذا
 الجمهور عند ولَّد ، الكرام الصحابة تجاه المعتزلة عند ومحدد واضح موقف وجود

 مـذهب  فـي  النـاس  دخـول  احتمال أضعفَ مما ، المعتزلة تجاه عنيفة فعل ردة
   .معهم التعاطف مجرد حتى أو ، المعتزلة

  

  االجتماعي العامل ــــ ثانياً

 فـي  اسـتمرارية  لـه  تكون أن يروم ديني مذهب أو فكٍر أو حركة أي إن
 يقـدم  أن المـذهب  أو الفكر هذا على فإن كُثُر، ومقلِّدون أتباع له ويكون المجتمع،

 قـدر  على الناس يكلم أن عليه إن كما للجمهور، ــــ الدينية ــــ الِهبات
   .يعلمونه وال يدركونه ال فيما يولجهم وال ، عقولهم



 صـعيد  فعلى ، الجانبين هذين في كافياً جهدا يبذلوا لم الواقع في والمعتزلة
 اهللا بمغفـرة  النـاس  ترغيب الدينية بالحوافز وأعني ــــ الدينية الحوافز تقديم

 مـن  الكثير أوصلوا قد كانوا المعتزلة فإن الجانب هذا حيث فِمن ــــ ورحمته
 مـات  من إلى نظرتهم حيث من ــــ اهللا رحمة من اليأس ىإل المجتمع شرائح
 أرجـى  هي والرحمة المغفرة أن المعلوم من إن إذ ، ــــ الكبائر على مصراً

 ذلك مات إذا خصوصاً ــــ وأحباؤه أهله له يرجوها أو ، العاصي يرجوه ما
   .ــــ توبة غير من الذنوب على مصراً العاصي

 فـي  كـان  المعتزلة ظهور بداية أن ــــ أيضاً ــــ المعلوم ومن
 بلـد  ؟ بغـداد  ما أدراك وما ، بغداد في كانت ودولتهم انتشارهم أن إال ، البصرة
 ، واألديـان  الحـضارات  ببقيـة  االختالط وبلد ، الحـضاري والحوار ، النهضة
ـ  األحيان بعض في ــــ تؤدي العوامل هذه بعض أن ومعلوم  الـى  ــــ
 المعاصـي  مـن  جمةً أحواالً أن التاريخية الوقائع لنا تروي حيث ، شرعية مفاسد
 علـى  ماتوا الناس من الكثير هناك أن يبعد فال ، آنذاك المجتمع في منتشرة كانت

 أحبـائهم  بعـض  مـات  األقل على أو ــــ، توبة غير من ــــ المعاصي
 الـجـمـيــع  يتـساءل  اجتماعية مشكلةً يعني وهذا ، المعاصي على مصرين
 علـى  مـاتوا  الذين أولئك مصير وعن ، الـنـاجعة الـحـلـول عـن فـيـها

 ـــــ،  الذنوب من الكبائر على مصراً مات من خصوصاً ــــ المعاصي
  ؟ المعضلة لهذه حلولهم هي وما ؟ المشكلة هذه لمعالجة المعتزلة صنع فماذا

 بـين  المنزلـة  بفكـرة  ذلـك  قبل جاءوا قد كانوا المعتزلة إن هو الجواب
 فـي  مخلَّـد  وهو كافر، هو وال مؤمن هو ال الكبيرة مرتكب إن : أي ، المنزلتين

 صنع وماذا. ــــ مماته قبل يتب لم إن ــــ األبد الى منها يخرج ال النار
  ؟ أيضاً المعتزلة



 يجب فإنه بالعذاب عبده تَوعد إذا اهللا إن : أي ، والوعيد الوعد بفكرة جاءوا
 عنه ويتجاوز ، عليه اهللا يتفضل ألن فرصة أدنى هنالك وليس ، يعذبه أن اهللا على

   !له ويغفر

 أنـواع  فيـه  وكثرت سادت الذي المجتمع تقبُل سيكون كيف : هنا والسؤال
ـ  المجتمع هذا تقبل سيكون كيف ــــ المعاصي  اآلراء هـذه  لمثـل  ــــ
  .بيان كثير إلى يحتاج ال واضح الجواب ؟ المتشددة

 عقـولهم  قـدر  علـى  الناس مخاطبة وهو ــــ الثاني الصعيد على أما
 والفلـسفة  المنطـق  أسـاس  على عقائدهم تقرير في المعتزلة اعتماد فإن ــــ

 مـن  نوعـاً  مـذهبهم  علـى  أضفى قد ،)١٠٩(الفالسفة بكالم كالمهم خلطوا بحيث
 ، الفكـري  النـاس  توجـه  يعرفـوا  أن بهـم  األجدر كان وقد , والتعقيد االنغالق

 بذلك ورد قد الشرعي األمر وأن خصوصاً ــــ عقولهم قدر على فيخاطبوهم
 مـذهب  بين ومنيع معقَّد حاجز إيجاد إلى أدى مما يتم لم هذا ولكن ،)١١٠(ــــ
   .الناس عوام وبين ، االعتزال

  

  

  
                                                           

 بكـالم  كالمهـم  وخلـط  ،الفالسـفة  كتـب  من كثيراً طالع النظّام( :الشهرستاني قال) ١٠٩(
 .١/٥٢ ،والنحل الملل ).الفالسفة

 النّاس حدثوا « :قال ــــ عنه اهللا رضي ــــ علي عن بسنده البخاري روى) ١١٠(
ـُِحـبون يعِرفون ِبما  دون قوماً بالعلم خص من باب , العلم كتاب . »رسولُهو اُهللا يكَذَّب َأن َأت
 .١/٥٩ ،البخاري صحيح ١٢٧ الحديث رقم, يفهموا ال أن كراهية قوم



  . السياسي العامل ــــ ثالثاً

 كـان  والذي ، ةالمعتزل انتهجه الذي السلبي السياسي الجانب هنا به وأقصد
تـستحق  مشرقة سياسية جوانب للمعتزلة فإن وإلّا ، االعتزال انحسار أسباب أحد 

   . ١١١ واالعتناء الدراسة

 إرغام في انتهجوها التي السياسة تلك هي المعتزلة عند السلبية السياسة إن
 إن إذ ، والتنكيل والتخويف بالقوة لمذهبهم االنصياع على لهم المخاِلفين خصومهم
 يـدعون  ، وقلم وكلمة دعوة أهَل المأمون إلى الخالفة تؤول أن قبل كانوا المعتزلة

 األمـور  مقاليـد  علـى  سيطرتهم وبمجرد أنهم إال ، أحسن هي بالتي مذهبهم إلى
 وسـبب  ، والـتـنـكـيـل االضـطـهـاد مـسـلـك يـسـلـكـون راحوا

 ( المعتزلـة  أن هو ــــ الحميد عبد محسن الدكتور يراه حسبما ــــ ذلك
 فـضلَّلوا  ، فيه ريب ال حق على أنهم ــــ منهجهم ضوء في ــــ اعتقدوا

 فـي  يوافقـوهم  لـم  الـذين  العقلـي  النظر أهل من حتى ، اإلسالميين خصومهم
 بـل ، الفـكـري اإلرهـاب إلى ذلـك تعـدوا بـل ، ذلـك مـنـهـجـهـم

  .)١١٢( )العلماء دماء سـفـك إلى

 الـدخول  أجل من الناس واضطهاد اإلكراه سبيل عتزلةالم سلوك أن وأعتقد
 أن بعـد  والتـشريد  لالضطهاد عرضهم الذي السبب ذات هو االعتزال مذهب في

  .قيل كما دوٌل فاأليام ، السلطة على هيمنتهم زالت

                                                           

 كانت الذي والعسكري والتقني العلمي التقدم مدى نعرف أن ذلك من ويكفي 111
  .والواثق والمعتصم المأمون عهد في به تتمتع الدولة

 .٢٦ ــــ ٢٥ ص ،وتجديده تقويمه اإلسالمي الفكر) ١١٢(



 المعتزلـة  أصول من الخامس األصل فإن آخر جانب ومن ، جانب من هذا
 الخـروج  وجوب به يقصدون والذي " لمنكرا عن والنهي بالمعروف األمر " وهو
 ردة مـن  نوعـاً  الحكام عند ولَّد ألصولهم المخالفين وعلى بل الجور، أمراء على

 المعتزلـة  جمـاح  يكبحوا أن الحكام هؤالء على لزاماً فكان ، المعتزلة ضد الفعل
� .عليهم المعتزلة فيه ينقلب الذي اليوم يأتي أن من خوفاً �

� �
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يات عليه ُأطلقت جديد فكري تيار عن مؤخراً الكالم كثُرمثل مختلفة مسم :
 مـن  آخرهـا  إلـى  ... العصرانيون ، التنويريون ، العقالنيون ، الجدد المعتزلة

   .المبهرجة بالتسميات يتأثرون الذين من الكثير تستهوي التي الرنّانة المسميات

 مـن  ُأطلقـت  قد " الجدد المعتزلة " التسمية هذه أن االنتباه يسترعي ومما
 لكي وذلك ، الجدد المعتزلة خصوم أطلقها جهة فمن ، متناقضتين مختلفتين جهتين

 ، منهم الناس فيحذِّروا ــــ اعتقادهم بحسب ــــ ضالّة فرقة الى ينسبوهم
 االسـم  اهذ الجدد المعتزلة ارتضى فقد أخرى جهة ومن ، عنهم المجتمع وينفِّروا
 ركن الى يستندون إنهم بل ، فراغ من ينطلقون ال أنهم للناس يثبتوا حتى ؛ ألنفسهم

   .التقليد فوق وسموا ، العقل الى احتكموا الذين المعتزلة أولئك ورثة وأنهم ، شديد

 حكماً الجدد المعتزلة هؤالء على يحكم أن للباحث يمكن ال فإنه الحقيقة وفي
 كالمهـم  معظـم  أن كما ، والتكوين النشأة طور في زالوا ال مألنه وذلك ، مطلقاً

 بـصراحة  مفاهيمهم عن يتكلمون ما ونادراً ، والعمومية والتلميح بالتورية يتَّصف
   .مطلقة

 تجمعهـم،  خـصائص  لهـم  ليس الجدد المعتزلة هؤالء فإن ذلك عن فضالً
 تميـزهم  التـي  الميـزة  فإن ذلك ومع . منهم اآلخَر ينفيه أحدهم يثبته الذي فالشئ

   .العقل تحكيم وإلى ، الدين في التجديد الى الدعوة هي عليها يجمعون ويكادون

  .اإلسالمي الفكر في التجديد

 الـدين  تجديـد  أن جيداً يـعـلم اإلسالمي الفـكـر في باحـث كـل إن
 قال حيث اإلسالم، واستمرارية ديمومة يضمن التجديد هذا وأن ، إسالمية ضرورة



ـ='  �:َ �ِ�� « :وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول  �َ  �ِــ�@ِ?ِ  $���<ـ� ��ٍ  H!Aـ�ِ  0ُـ&E ِFْ��)  G��ـAُCْ��  Dـ�  Iـ�
�J�A '�K1�L'$ !َـ�� !���$ِ�« )١١٣(.  

 السنة يبين: أي ، دينها لها يجدد : ( ــــ اهللا رمحـه ــــ المناوي قال
 بعـض  وعرف, )١١٤( )يذلهمو البدعة أهل ويكسر ، وأهله العلم ويكثر البدعة، من

 مـا إحـيـاء : ( بـأنـه الــتـجـديـد مــفـهـوم الـمـعـاصـريـن
 تضاف أن وأرى. )١١٥( )بمقتضاها واألمر ، والسنة الكتاب من العمل من اندرس

 الـحـلــول  وإيجـاد  : اآلتيـة  الـعـبــارة  الـتـعـريــف  هــذا  إلى
   .الحضاري لتطورا عـن الـنـاجـمـة لـإلشـكـالـيـات اإلسـالمـيـة

 نفـس  هـو  الدين في للتجديد ــــ الشرعي ــــ المفهوم هذا فهل
  ؟ للتجديد الجدد المعتزلة مفهوم

 إلى ينظرون ال أنهم يجد الجدد المعتزلة يسمون من كالم يتفحص الذي إن
 قناعتـه  حـسب  التجديـد  كلمـة  يفسر منهم واحد كل وأن ، المعنى بهذا التجديد

 التجديـد  يفهمـون  ــــ كلهم يكن لم إن ــــ معظمهم إن يثح واتجاهاته
 اإلسـالم  وضـع  هو أو ، الغربية الحضارة في اإلسالم تذويب بأنه عامة بصورة

 المطلـب  هذا في الحقاً األمر هذا وسأبين ! الغربية والمدنية التطور وصاية تحت
                                                           

 ،٤٢٩١ الحـديث  رقم , المائة قرن في يذكر ما باب , المالحم كتاب ،داود أبي سنن) ١١٣(
 ،ثقـات  رجاله بسند ،األوسط في الطبراني وأخرجه :الخفاء كشف في العجلوني قال .٤/١٠٩

 .وصححه الحاكم وأخرجه

ـ  ١٤١٥ ،١ط ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،المناوي الرؤوف عبد ،القدير فيض) ١١٤(  ،هـ
 .٢/٣٥٧ ،٦ األجزاء عدد ،م ١٩٩٤

 عـن  نقالً( .٩٠ ص ،الشلهوب فؤاد ،الجدد والمعتزلة األوائل المعتزلة بين المشابهة) ١١٥(
  ).الشاملة الموسوعة



 معتزلـة  هـم  الجدد المعتزلة إن هل : اآلتي السؤال يبرز ذلك وقبل ، اهللا شاء إن
  ؟ ال أو فعالً

  ؟ معتزلة التجديد دعاة هل

 أوالً عليه ، بالقديم الجديد ويلِحق ، السؤال هذا على يجيب أن يريد الذي إن
 إلى أوصلتهم التي ومناهجهم وسائلهم وإلى ، القدماء المعتزلة أصول إلى ينظر أن

 يقارن ثم ، ومناهجهم الجدد المعتزلة أصول في ذلك بعد يبحث ثم ، األصول تلك
 هـو  ومـا  ؟ ال أو والمنهج والوسائل األصول في اتفقوا هل ، والجدد القدماء بين

  ؟ لهم الجامعة العلة هي وما ؟ بينهم الشبه وجه

 واتفقـوا  ، لإليمان أصوالً المعتزلة جعلها التي الخمسة باألصول بدأنا فإذا
 حتى االعتزال اسم منهم أحد يستحق ليس: ( المعتزلي الخياط ابن قال حتى عليها
 علـى  االعتـزال  اسم حجروا فالمعتزلة إذن. )١١٦( )الخمسة باألصول القول يجمع

 من الجدد المعتزلة موقف هو فما ، نقص غير من كاملة الخمسة بأصولهم آمن من
  ؟ الخمسة األصول هذه

 كـر ذ الى يتطرقون ال يراهم الجدد المعتزلة ومؤلفات كتب على المطَِّلع إن
 ، الحكايـة  سبيل على يذكرها فإنما أحدهم ذكرها وإذا ، بتاتاً الخمسة األصول هذه

ـ  الجدد المعتزلة إن حيث ، األصول بهذه اإليمان سبيل على وليس  مـع  ــــ
 ولم ، الخمسة األصول بهذه مؤمن بأنه منهم واحد يصرح لم فإنه ــــ جرأتهم

نيتَب ذلـك  وسـبب  . لها االستدالل طريق عن لاألصو هذه عن الدفاع منهم أحد 
 تسترعي تكن لم الخمسة األصول هذه إن هو ــــ أتصور ما بحسب ــــ

 هـو  يعنيهم كان الذي وإنما , تعنيهم تكن ولم بل ، الجدد المعتزلة اهتمام أو انتباه
                                                           

  .األول المبحث من األول المطلب في توثيقه سبق) ١١٦(



 مقصودهم حصل فإذا ، الغربية للمعايير اإلسالمية المفاهيم إخضاع وهو آخر، أمر
   !أكثر أو خمسة بأصول المسلم يؤمن أن من عندهم مانع فال ، هذا

 عقائـدي  طـابع  هو القدماء المعتزلة لدى العام الطابع فإن هذا عن فضالً
عليهم الغالب هو االجتماعي الفكري الطابع فإن الجدد أما ، كالمي.   

 المعتزلـة  أن يعلـم  فالكل : المنهج حيث من أما ، األصول حيث من هذا
 وال يعلو حكَماً العقل وجعلوا ، العقل حكم على عقائدهم تقرير في اعتمدوا القدامى

 العقـل  حكـم  مـع  الشرع حكم تعارض إذا الشرع على وقدموه بل ، عليه يعلى
 الجـدد  المعتزلـة  انتهـز  المنطلـق  هذا ومن ــــ تصورهم بحسب ــــ
   .العقل قَِبلَه بما إال نقبل ال األوائل المعتزلة مثل أيضاً نحن : ليقولوا الفرصة

 بالعقـل  آمنوا ــــ والجدد القدامى المعتزلة ــــ الطرفين أن ومع
 إنما األوائل فالمعتزلة ، المنهجين بين شتان ولكن ، شيء كل على حاكماً وجعلوه

 ، الـشرع  به جاء ما صحة على شاهداً العقل جعلوا ألنهم الشرع على العقل قدموا
 فـإن  ولذلك ، محالة ال له المشهود إلى سيتطرق الطعن فإن الشاهد في طُِعن فإذا

 الفكـري  مخـزونهم وجـمـيع ، العقـلية طـاقاتهم كل سخَّروا األوائل المعتزلة
 سـخَّر  فهـل  ، المختلفة والنحل الملل من أعدائه ضد الدين عن للدفاع والمعرفي
  ؟ النبيل الهدف هذا لمثل عقولهم الجدد المعتزلة

 ذلك فإن شديدة بأحكام المعتزلة على حكموا قد كانوا إذا الصالح السلف إن
 فقد ذلك ومع ، تفاصيلها ذكر ويطول ، مجملها إلى َألْمحتُ خاصة العتبارات كان
 المعتزلـة  أن هـو  المعتزلة عند الشرعي على العقلي المعيار تقديم نتائج من كان

 ويجـادلون  ، عنه ويدافعون ، قولالع بحجج اإلسالم الى يدعون انفكّوا ما األوائل



 الحـق  بين الفرقان إيجاد محاِولين ، الملل هذه وضالل كفر يكشفوا لكي الكفر ملل
   .يتقاربا أن أو يتّحدا أن يمكن ال والباطل الحق إن إذ ، والباطل

 إلـى  بـل  ، األديان بين التقارب إلى يدعون انفكوا ما الجدد المعتزلة بينما
 الثالثـة  األديـان  إن : ( قائلهم قال حتى ، مسخ بدين للخروج األديان بين الوحدة

 في نقص وإذا ، والغاية المبدأ في االتفاق تمام على والمحمدية والعيسوية الموسوية
 وجـود  إمكانية الكالم هذا من يفهم [ الثانية استكملته الخير أوامر من شيء الواحد
 أن كبيـر  أمل بارق لي الح هذا علىو ] اإلسالم ومنها الثالثة األديان في النقص

  .)١١٧( )الثالثة األديان أهل يتَّحد

 لـم  الـذين  والنـصارى  اليهود على باإليمان حكم أنه ببعضهم األمر وبلغ

 فَـرق  كبير هنالك ليس وأنه ، وسلم عليه اهللا صلى محمد نبوة وأنكروا ، باإلسالم يؤمنوا
 يقول الشأن هذا وفي ! والنصارى وداليه يعتقده ما وبين ، المسلمون يعتقده ما بين

 والفروق: ( ــــ الجدد المعتزلة مدرسة رواد أحد وهو ــــ عمارة محمد
 إطـار  من الكتاِبـيـين تُخرج بحيث الخطر من ليست الكتاب وأهل المسلمين بين

  .)١١٨( )اإليمان

 بالثـالوث  يـؤمن  مـن  كلَّ عد أنه درجة إلى الحد هذا بعضهم وتجاوز بل
 قـال  إذ ! توحيدهم على غبار ال موحدين ــــ عدهم ــــ الثالثة قانيمواأل
 أو بطريقـة  بالتوحيد نؤمن األوسط الشرق منطقة في ونحن : ( كامل العزيز عبد

                                                           

 .٢٩٥ ــــ ٢٩٤ ص ،ةعمار محمد جمع ،األفغاني الدين جمال ،الكاملة األعمال) ١١٧(

 ،الوطنية والوحدة اإلسالم أيضا وينظر .٨٢ ص ،عمارة محمد ،اإلسالمي الفكر تجديد) ١١٨(
 .٥١ ،٥٠ ص ،عمارة محمد



 ، والـيـهــودية  والـمــسـيـحـيـة  اإلسـالم هـذا فـي يستوي بأخرى
  .)١١٩( )واحد بإله يختم الثالثة باألقانيم اإليمان حتى

 السترضـاء  فاشـلة  محاولة تكون قد والتي ــــ األقاويل هذه كل دبع
 هـؤالء  نُـشبه  أن اإلجحاف من أليس ــــ مناهجهم وفق السير أو ، الغربيين

 بالملـل  ــــ وعقائدياً فكرياً ــــ اصطدموا الذين األوائل بالمعتزلة الجدد
 موقـف  من نابٍع استرضاٍء وال مداهنة غير من وغيرهم الكتاب أهل من المختلفة
  ؟ والحضاري الفكري بالنقص والشعور الضعف

 األحكـام  فـي  يخوضوا لم القدامى المعتزلة أن المعلوم فمن هذا عن فضالً
 األصول الى اهتمامهم وجهوا وإنما ــــ الفروع أي ــــ الفقهية الشرعية

 يسمون من ماأ ، باألصول عالقتها حيث من إال الفروع إلى يتطرقوا ولم ، العقدية
 لـم  ليتهم ويا ــــ التفصيلية الشرعية األحكام في خاضوا فإنهم الجدد المعتزلة

 الفقهـي  مخـزونهم  فـي  الهائـل  النقص بسبب الجدد هؤالء فإن ــــ يفعلوا
مـن  كثير على ــــ تـلميحاً أو تصريحاً ــــ يعترضون نراهم والحديثي 

 ونراهم ، فيها لالجتهاد مجال ال والتي ، عيالقط بالنص ثَبتت التي الشريعة أحكام
 بل ، اإلسالم أحكام من الكثير تعطيل إلى جاهدين يسعون ــــ أيضاً ــــ

 طبيعـةَ  تُساِير ال أنها بحجة ، ذلك أمكنهم إذا ــــ أحيانا ــــ إلغائها وإلى
   !الحضاري التطور

ـ  الحصر ال المثال سبيل على ــــ الزوجات تعدد مسألة ففي  ــــ
 سبيل ال : ( ــــ لهم إماماً الجدد المعتزلة يعده الذي ــــ عبده محمد يقول

                                                           

 بـين  المـشابهة  " كتـاب  عن نقال( .١٩٤ ص ،كامل العزيز عبد ،والعصر اإلسالم) ١١٩(
 ). "الجدد والمعتزلة األوائل المعتزلة



 قـال  الحجـاب  مـسألة  وفي ،)١٢٠( )فيها الزوجات تعدد فشو مع األمة تربية إلى
  .)١٢١( )واألتراك الفرس صنعه وهم إنه : ( أمين أحمد حسين المصري الكاتب

 األحكـام  مـن  الكثيـر  ومخالفـة  نقد على الجدد المعتزلة جرأة أن وأعتقد
ـ  وغيرها والعقوبات بالمرأة تتعلق التي األحكام مثل الشرعية  أن أعتقـد  ــــ
 هـو  سبـبها أحياناً ونقضها بل ، الشرعية األحكام هذه نقد على ــــ جرأتهم

 مرجعيةً تُمثِّـُل أنها اعتبار على والحديثية القرآنية النصوص إلى ينظرون ال إنهم
 نقـدهم  وجهوا فإنهم ولذلك ، االختالف عند إليها يرجعوا لكي للمسلمين معصومة

 لقـد  : ( حنفـي  حـسن  قال ذلك وفي ، بالنصوص بتلك يلتزم من كل إلى الالذع
  !!.)١٢٢()اللصوص فجاء بالنصوص، احتمينا

 الخطـر  لـه  الحساسة المسائل هذه مثل في العموميات هذه مثل إطالق إن
 الكـالم  هـذا  إن ؟ ) بالنـصوص  احتمينا : ( قوله معنى افم ، األمة على األعظم

 أن أرجـح  أنـي  مـع  مقبولـة،  وغيـر  مقبولة عدة محامل على يحمل أن يمكن
 فـي  والتـشكيك  ، النـصوص  تلـك  إلغـاء  هو حنفي حسن كالم من الـهـدف

 تزيـد  ال التي المبهمة العموميات هذه بمثل مفوه رجل يتكلم فلماذا ،)١٢٣(عصمتها

                                                           

 الفقـه  بـين  المرأة وينظر .٣٥٠ ــــ ٤/٣٤٩ ،رضا يدرش محمد ،المنار تفسير) ١٢٠(
 .٢٠ ص ،السباعي مصطفى ،والقانون

 اإلصدار ،القاهرية األهالي جريدة ،أمين أحمد حسين ،المرأة حجاب من القرآن موقف) ١٢١(
٢٨/١١/١٩٨٤. 

 .١٢٠ ــــ ١١٩ ص ،تونس ،الجديد مكتبة ،حنفي حسن والتجديد التراث) ١٢٢(

 قد كان حنفي حسن إن حيث الحقيقة، هي بل الرجل، هذا على منّي تجنّـياً ليس وهذا) ١٢٣(
}�: وتعالى سبحانه اهللا قول بذلك مخالفاً اإلسالم، في الغيبي الجانب إنكار على المسلمين حثَّ

O��N��MO��N��MO��N��MO��N��M����z   .المعاصر للمسلم يمكن: ( معاصرة قضايا كتابه في حنفي حسن قال حيث 



 عنـدما  جـاءوا  الذين الـلصوص هـؤالء مـن ثـم ؟ وتشكيكاً تشويشا إال األمة
  ؟ المبهمة التمائم هذه بمثل األمة مشاكل تُحلُّ وهل ؟ بالنصوص احتمينا

 الجـدد  المعتزلـة  دعاة من واحد وهو ــــ هويدي فهمي يذهب كذلك
 إذ  !المعاصرة الوثنية أنواع من نوع هو إنما بالنصوص االلتزام أن إلى ــــ

 الزمـان  هذا وثنية ولكن ، فقط األصنام عبادة ليست المعاصرة الوثنية إن: ( يقول
  .)١٢٤( )والطقوس النصوص عبادة وفي والرموز، القوالب عبادة في تتمثل صارت

 بمعتزلـة  اليـوم  معتزلـة  نشبه أن المقبول أو المعقول من هل هذا كل بعد
  ؟ المنهج في وال لاألصو في يتفقون ال أنهم تبين أن بعد الماضي

 القدامى المعتزلة بين التالقي نقاط بعض وجود إنكار يمكن ال فإنه ذلك ومع
 ــــ الفريقان بها يؤمن التي العقلية النزعة حيث من ــــ الجدد والمعتزلة

 إننـا  إذ ، فعالً االسم هذا يستَِحـقّون الجدد المعتزلة أن يعني ال التقارب هذا ولكن
 ذلك ومع األمور، من كثير في بعض مع بعضها يتَّـِفـق الميةاإلس المذاهب نرى
 الجـدد  المعتزلة يتعاطف عندما وكذلك ، واستقالله ورجاله اسمه مذهب لكل يبقى

 بـين  فشتان ، معتزلة صاروا أنهم على يدلُّ ال هذا فإن ،)١٢٥(األوائل المعتزلة مع
 العقل يعتمد من بين وشتان ، المذهب هذا اعتناق وبين ، ما مذهب مـع التعاطف

 وسـيـلــةً  يـعـتـمــده  مــن  وبـيـن ، الـشـرع لـخـدمـة حاكماً
 جازماً ــــ أعـتـقـد وإنـي ، وتـمـيـيـعـه الـشـرع لـتـذويـب

                                                                                                                                                                      

 المعاصـر،  فكرنا في معاصرة قضايا). سلوكه في مسلماً ويكون الغيبي، الجانب كل ينكر أن
 .٩٣ ــــ ٩١ ص بيروت، مطبعة حنفي، حسن

 " والطقـوس  النصوص عبدة أيضا وثنيون " عنوان تحت ،١٩٧٨ ،٢٣٥ العدد مجلة) ١٢٤(
 .هويدي فهمي

 مـوت  المـسلمين  مصائب أكبر أن رأيي وفي( :أمين أحمد قال فقد ذلك على وكمثاٍل) ١٢٥(
  .٣/٢٧٠ ،م ١٩٩٧ ،القاهرة ،األسرة مكتبة ،أمين أحمد ،اإلسالم ضحى ).ةالمعتزل



 أوَل لكـانوا  الجـدد  المعتزلـة  صـنع  ما أدركوا لو األوائل المعتزلة أن ــــ
   .عليهم المنكرين

 مـن  ومنهجهم أصولهم استقوا الجدد المعتزلة نيك لم إذا : سائل يسأل وقد      
  ؟ فراغ من انطلقوا وهل ؟ ذلك استقوا أين فِمن ، القدامى المعتزلة

 ، فراغ من ينطلقوا لم إنهم هو ــــ تصوري حسب ــــ والجواب
 العباسيين زمن في واستفحلت ، األمويين دولة أواخر ُأنشأت مدرسة هنالك إن بل
 هي المدرسة هذه ، منها مفاهيمهم واستقوا ، بها تأثروا لجددا المعتزلة أن أعتقد ،

  .)١٢٦( "المشّاؤون الفالسفة " اسم عليها يطلَـق التي

 علوم دخلت وثقافاتها األمم حضارات على واالنفتاح ، اإلسالمي الفتح فبعد
 فانكـب  ، المسلمين حياة إلى ــــ خصوصاً اليونانية ــــ الفلسفة المنطق

 هؤالء بعض وكان ، واستنباطاً وترجمة دراسةً الفلسفة هذه على لعلماءا من كثير
 الفلـسفة  هذه أن اعتقدوا أنهم درجة إلى الفلسفة بهذه وُأعِجبوا تأثروا قد المسلمين
   !الخطأ أو الوهم تقبل ال معصومة

 تـأثيراً  )١٢٧(المـسلمين  الفالسفة تفكير في أثَّرت ( اليونانية الفلسفة هذه إن
 أن وجـدوا  وعنـدما  ، ذاتهـا  حد في صحيحة عقلية فلسفة أنها منهم نّاًظ واضحاً
 هـذه  تخـالف  والـسنة  القـرآن  في وردت التي اإلسالمية العقائد أصول ظواهر

                                                           

 تجديده اإلسالمي الفكر " كتابه في الفالسفة هؤالء الحميد عبد محسن الدكتور ذكر وقد) ١٢٦(
  .إليه بالرجوع أنصح لذا ،فيهم القول وفصل ،بهم خاصاً عنواناً لهم وأفرد " وتقويمه

   .بعضهم بل ينمسلالم الفالسفة كل ليس) ١٢٧(



 موافقة اإلسالمية النصوص تكون كي التأويل إلى لجؤوا اليونانية الفلسفية المقاالت
  .)١٢٨( )معها ومطابقة

 اليونانيـة  العقليـة  سـيطرة  تأثير تحت اوقعو ( الفالسفة هؤالء بعض إن
 عقيـدتهم  وبين ، المجردة العقلية وتحكماتها مقوالتها بين التوفيق فحاولوا المشائية

 فـي  الصريحة اإلسالمية العقيدة قربوا أن التوفيق هذا نتائج من وكان اإلسالمية،
 وسـد  ، تـصحيحها  محاولـة  دون من الفلسفية المقوالت تلك مـن والسنة القرآن

  .)١٢٩()عقولهم بنتاج الكبيرة ثغراتها

 بينها يوفقوا أن فحاولوا ، اليونان بفلسفة تأثروا المشائين الفالسفة هؤالء إن
 الفلـسفة،  أصول لتوافق اإلسالمية النصوص رقاب فلَووا اإلسالمية، العقيدة وبين

 بقـدم  يعتقـد  كـان  ١٣٠فالفارابي ، اإلسالم إلى منسوباً مشوهاً فكراً النتيجة فكانت
 ذهبا الرجلين وكال ، الخالقة العشرة العقول بوجود يعتقد كان ١٣١سينا وابن العالم،

 إخـوان  وكـذلك  ، بالجزئيـات  اهللا علم إنكار إلى ــــ ألرسطو تبعاً ــــ
  .)١٣٢(هؤالء من حاالً أحسن يكونوا لم الصفا

                                                           

 .٢٨ ص ،وتجديده تقويمه اإلسالمي الفكر) ١٢٨(

 .٣٠ ص ، نفسه المصدر )١٢٩(

 كان  المنطق صاحب متى بن يونس عن أخذ طرخان بن محمد بن محمد نصر أبو هو 130
  .ه ٣٣٩ سنة بدمشق توفي الفالسفة زهد وتزهد , النزهة المواقع في ويصنف , الوحدة يحب
  . ١٥/٤١٦ , ءالنبال أعالم سير ينظر

 والمنطق والفلسفة الطب في التصانيف صاحب الحسن بن اهللا عبد بن الحسين علي أبو هو 131
 , النبالء أعالم سير ينظر . ه ٤٢٨ سنة رمضان في مات , اإلسماعيلية دعاة من أبوه كان
١٧/٥٣٤ .  

 .١٠٤ ــــ ٩٩ ، وتجديده تقويمه اإلسالمي الفكر ينظر) ١٣٢(



 إن إذ ، الجـدد  المعتزلـة  وبين ، المشائين الفالسفة بين الشبه وجه هو هذا
 رقـاب  فــلَووا  ، اليونـان  فلسفة من إليهم وصل بما اغتروا المشاءين الفالسفة

 أو ، الجـدد  المعتزلـة  أمـا  ، اليونانية الفلسفة أصول لتوافق اإلسالمية النصوص
 الحـضارة  علـى  اطَّلعـوا  فإنهم ــــ أصح بعبارة ــــ الجدد المشاءون

 بالحضارة فانبهروا ، ملحوظاً حضارياً فاًتخلُّ المسلمون فيه يعاني وقت في الغربية
 إلغـاء  حاولوا بل ــــ أعناقها فلووا اإلسالمية النصوص إلى فعمدوا ، الغربية
 ويـذوب  بل ، معها ويندمج الغربية الحضارة اإلسالم يساير لكي ــــ بعضها

  .فيها

 " دالجـد  المشاءين " وبين القدامى المشاءين الفالسفة بين الوحيد الفارق إن
 الفلسفة جناح تحت اإلسالمية العقيدة إدراج في تتركز القدامى بحوث معظم أن هو

 الحـضارة  وضـع  فـي  اهتمـامهم  ركَّـزوا  فإنهم الجدد المشاءون أما ، اليونانية
   .الغرِبـيـيـِن والتشريع المدنية نَـيـر تحت اإلسالمية

 فإمـا  : ( لهما ثالث ال نأمري بين اإلسالمية األمة الجدد المشاءون خير لقد
 أو العظمـى،  بالدول واللحاق والتحضر التطور لمواكبة وتطويره ، الدين إخضاع
 يرتضيها ال ثالثة قسمة هناك ولكن ... عليه والجمود السلف عليه كان بما االلتزام

 فـي  والنظـر  ، الـصالح  سـلفنا  عليـه  كان ما على الثبات وهي ، التجديد دعاة
  .)١٣٣( )واألصول الثوابت على نزيلهاوت العصر مستجدات

  .المعتزلة إلى الفرق َأقْرب

 الفرقة تلك ، المعتزلة إلى المعاصرة الفرق أقرب بذكر المطلب هذا وأختم
 الحـسين  بن العابدين زين علي بن زيد اإلمام إلى تنتسب التي الزيدية الشيعة هي

                                                           

 .١٠ ص ،الجدد والمعتزلة األوائل المعتزلة بين المشابهة) ١٣٣(



 يد على تتلمذ قد كان علي بن زيداً إن حيث ــــ عـنهم اهللا رضـي ــــ علي بن
 : ( الــشـهـرسـتاني  قـال الخصوص هذا وفي ، به وتأثر عطاء بن واصل

 كـلـهــم  أصـحـابــه  وصــارت  ، االعـتـزال مـنـه فـاقـتـبـس
 : ــــ الزيدية مذهب يصف وهو ــــ أيضاً وقال. )١٣٤( )مـعـتـزلـة

 أئمـة  ظمـون ويع ، بالقـذة  القـذاة  حذو المعتزلة رأي فيرون األصول في أما( 
  .)١٣٥( )البيت أهل أئمة تعظيمهم من أكثر االعتزال

 ، القديمـة  اإللهيـة  الصفات نفي بمعنى بالتوحيد يؤمنون الزيدية الشيعة إن
 هـو  العبـد  أن بمعنى بالعدل ويؤمنون ، اآلخرة في تعالى اهللا رؤية إنكار وبمعنى

 ومعاقبـة  المؤمن ةإثاب وجوب بمعنى والوعيد بالوعد ويؤمنون ، أفعاله يخلق الذي
 فـي  الكبـائر  أصحاب تخليد بمعنى المنزلتين بين بالمنزلة يؤمنون وكذا ، الفاسق

 وجـوب  ضـمنها  ومن المنكر عن والنهي بالمعروف وباألمر ، يتوبوا لم إن النار
 بعض في المعتزلة خالفوا قد الزيدية فإن ذلك ومع ،)١٣٦(الجور أئمة على الخروج
   .والسياسة مامةاإل منها والتي ، المسائل

  

                                                           

 .١/١٥٣ ،والنحل الملل) ١٣٤(

 .١/١٥٣ ،نفسه المصدر) ١٣٥(

 ).الشاملة الموسوعة( .٢٥٣ ،٢٥٢ ،الشيعة فرق موسوعة ينظر) ١٣٦(
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 فقـد  , عقلياً الدينية والمباديء األفكار دراسة طريقة العقلي بالمنهج وأقصد
 النـصوص  من هائل رصيد وهناك ، استعماله وأهمية ، العقل أهمية اإلسالم أثبت
 على أكَّد فاإلسالم المطلب، هذا في إحصاؤها يمكن ال بحيث الجانب هذا نتبي التي
 األسـس  لإلنسان لتحفظ الشريعة جاءت حيث ، عليه االعتداء ومنع ، العقل حفظ
 الـضروريات  : " األصوليون سماها التي هي األسس تلك ، حياته عليها تقوم التي

   .رضوالِع والمال والعقل والنفس الدين : وهي " الخمس

 حـرم  ولـذا  ، بـدونها  الحياة تُتَصور ال التي الضروريات من فالعقل إذن
 الـى  تؤدي ألنها الخمر حرم فقد ، العقل على االعتداء أنواع من نوع أي اإلسالم
  .ــــ العقل وهو ــــ تشغيله سبحانه اهللا أراد ما تعطيل

 فإنهم ، به واعتداداً قلللع انحيازاً المذاهب أكثر من يعدون المعتزلة أن وبما
 مـا  بالمـأثور  التفـسير  وافـق  فإذا ، وجل عز اهللا كتاب فهم في األصَل جعلوه

  .العقل بحكم وأخذوا المأثور، ردوا خالفه وإن ، به أخذوا بعقولهم استنبطوه

 حجيـة  عن كالمه معرض في ــــ المعتزلي الجبار عبد القاضي قال
 ال موجبـه  واعتُِقـد  قُِبل العقول لحجج موافقاً كان فإن : ( ــــ النبوية السنة

 ويحكَـم  ، يرد أن الواجب فإن لها موافقاً يكن لم وإن ، العقلية للحجة بل ، لمكانه
 . غـيــره  عــن  الحكاية طريق على قاله فإنما قاله وإن ، يقُـلْه لم النبي بأن



 أن فالواجب حتملها إذا فأما ، بتعسف إال الـتـأويل يـحـتـمـل لـم إن هـذا
   .)١٣٧()يتَأول

 حكـم  على بناء الخمسة أصولهم ووضعوا مذهبهم أسسوا قد المعتزلة وألن
 لهـا  ويجعلوا ، وأصولهم استنتاجاتهم على يبرهنوا أن أرادوا عندما فإنهم ، العقل
 اآليات من ــــ فاستدلوا ، الكريم بالقرآن االستدالل إلى لجأوا الناس عند قبوالً

 معارفهم لها أعـدوا فإنهم عارضتهم التي اآليات أما ، أصولهم يوافق بما ــــ
  .لقياساتهم يخضعوها أو ، ظاهرها غير على يؤولوها لكي الجبارة واللغوية العقلية

 مـن  توهمـوه  ما هي المعتزلة واجهها التي العظمى المنهجية المشكلة إن
ـ  يكن لم التعارض هذا أن يدركوا ولم ، والنقل العقل بين التعارض  فـي  ــــ

 كـانوا  ما وبين ، النقل بين تعارض هو وإنما ، والنقل العقل بين ــــ حقيقته
 وبـين  العقـل  بـين  تـصادماً  هنالـك  أن اعتقدوا فعندما العقل، حكم أنه يعتقدون

 عليهـا  وبنـوا  ، مـذهبهم  عليها أسسوا التي قاعدتهم وضعوا الشرعية النصوص
 اعتقـدوها  التـي  النـصوص  إن بحيث ، "النقل على العقل تقديم " وهي آراءهم،
  .األمر لزم إذا تُرد أو ، تُأول أن يجب للعقل مخالفةً

 العقـل  بأن : بالقول تمسكوا المعتزلة إن : ( زهرة أبو محمد األستاذ وقال
 تأويـل  وجـوب  رأوا ولهـذا  ، الوحي مرمى واستنباط النصوص فهم على قادر

 مـنهج  في واستندوا ، واضحة عقلية أسس على اإليمان وإقامة ، المتشابهة اآليات
  .)١٣٨( )أيضاً السلف به آمن الذي التنزيه دليل إلى التأويل

                                                           

 .٧٧٠ ص ،الخمسة األصول شرح) ١٣٧(

  .١٦٨ ص مصر ،اآلداب مكتبة ،زهرة أبو أحمد محمد ،اإلسالمية المذاهب) ١٣٨(



 بتقـديم  قـولَهم  المعتزلة على والخلف السلف علماء من كثير أنكر وقد هذا
 نظريـة  على يرد وهو الضويحي سعد بن علي الدكتور قال فقد ، النقل على العقل
 العقـل  يقـدم  كيف إذ ، خطيرة قدم مزلّة شك بال وهذا : ( النقل على العقل تقديم
 على الهوى بنوازع محفوف ، والمكان الزمان بنطاق محدود بشري فكر هو الذي
 اإلدراك في قصور غير من ، والمكان بالزمان علمه أحاط ممن صادر إلهي شرع

  .)١٣٩( )االستيعاب في خلل أو ،

 اختـصاصه،  غيـر  فـي  إيالجه يعني إنما الغيب المع في العقل تحكيم إن
 إدراك أو استيعاب عن المعتزلة عقل عجز عندما ولذلك ، محلِّه غير في ووضعه

 جمهـور  بهـا  آمـن  كثيـرة  حقائق أنكروا أنهم النتيجة كانت فقد الغيبيات بعض
 دليالً يجد لم ألنه ؛ )١٤٠(الجن وجود النظّام أنكر ــــ فمثالً ــــ المسلمين

   .الجن وجود يثبت عقلياً

 وقع التي اإلشكاليات هذه سبب الحميد عبد محسن الدكتور شخَّص وقد هذا
 يكـن  لم المعرفة في األساس المعتمد الـعـقـل جعَل إن : ( قائالً المعتزلة فيها

 الـطـريـــق لـيـــس الـعـقـــل ألن ؛ حـيـــن كـــل فــي صــائباً
 بـدلـيــل  الـغـيــب  لــم عـا في مـا لـمـعـرفـة الـمـعـصـوم

 إال ومنطقه العقل من انطلقت أنها من الرغم فعلى ، فيه الفلسفية المدارس اختالف
  .)١٤١( )عنها تحدثوا التي مسائله في كبيراً اختالفاً اختلفوا أصحابها أن

                                                           

 الموسـوعة  عـن  نقـالً ( .٢٨ ص ،الضويحي سعد بن علي ،األصوليين عند العقل) ١٣٩(
 ).الشاملة

 .١/٥٨ ،والنحل الملل ينظر) ١٤٠(

 ٢٥ ــــ ٢٤ ص ،وتجديده تقويمه اإلسالمي الفكر) ١٤١(



 هـنـالــك  أن شــك  وال : ( الـخــصـوص  هـذا  في أيضاً وقال
 لم القضية أن غير ... المعتزلة عند المقصودة هي كانت قـطـعـية أولـيـات

 ولـم  ، الفـردي  العقل ثمرات إطارها في فأدخلوا توسعوا بل الحد، هذا عند تقف
 أن نرى ولذلك ، العقول بين المشترك الحد هو الذي العام المنطقي العقل عند يقفوا

  .)١٤٢( )كثيرة قضايا في اختلفوا قد أنفسهم المعتزلة

 لهذا فإن تُنكر ال وفائدٍة ، إياها اهللا حباه عظمى أهمية من للعقل يكن ومهما
 والخيال الوهم غياهب في سيقع فإنه وإلّا ، أبداً يتجاوزها أن يمكنه ال حدوداً العقل

   .والسفسطة

 فـي  للعقـول  جعل اهللا إن: ( ــــ اهللا رمحه ــــ الشاطبي اإلمام قال
 كـل  فـي  اإلدراك إلـى  سـبيالً  لها يجعل ولم ، تتعداه ال إليه تنتهي حداً إدراكها
 كـان  ما جميع إدراك في تعالى الباري مع السـتَـوت كذلك كانت ولو ، مطلوب

 ، متناهيـة  العبـد  ومعلومات ، تتناهى ال اهللا فمعلومات ، يكون ال وما يكون وما
  .)١٤٣( )يتناهى ال ما يساوي ال والمتناهي

 موظَّـف  إنـه  هـو  ــــ االعتقادية الناحية من ــــ العقل دور إن
 يتحـرر  وبهذا دالالتها، ومعرفة مـقـاصدها وفـهـم النصوص معاني إلدراك

 اهللا وضعه التي المكانة مستوى في ويكون ، الهوى ونوازع التقليد قيود من العقل
   .فيها

  

  
                                                           

 .٢٥ ص ،وتجديده تقويمه اإلسالمي الفكر) ١٤٢(

 .٢/٣١٨ ،مصر ،الكبرى النجارية المكتبة ،الشاطبي إسحاق أبو ،االعتصام) ١٤٣(
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 جالمنه بأن القول يمكن , ودراية رواية النصوص دراسة طريقة به وأقصد
 مـستوى  مـع  يتنـاغم  ولم المطلوب، المستوى إلى يـرقَ لم المعتزلة عند النقلي

 النقلـي  بـالمنهج  المعتزلة اهتمام عدم وإن ، المعتزلة اعتمده الذي العقلي المنهج
 مـذهب  فـي  يرتـق  ال وفتقاً ، تُـسد ال ثغرةً ترك ــــ سيأتي كما ــــ
 فـإن  ، له حد ال اعتماداً العقل على اعتمدوا عندما المعتزلة أن ويبدو ، االعتزال

 صـلى اهللا رسـول  عن والمنقول بالمأثور اهتمامهم على بآخر أو بشكل أثَّـر قد هذا
 منهـا  عـانى  منهجيةً مـشـكـلـةً يـعـد ذاتـه بـحـد وهــذا ،وسلم عليه اهللا

 تكن لم الـمـشـكـلـة هـذه ، الـمـتـأخـريـن من وكثير المتقدمين بعض
 أمير كان ولقد ، الراشدين الخلفاء عهد منذ تتبين بدأت مالمحها إن بل ، أبداً جديدة

 الـذين  األوائل من ــــ عنه اهللا رضي ــــ الخطاب بن عمر الخليفة المؤمنين
 الرأي وأصحاب إياكم : ( قال حينما ، أسبابها وعرفوا المـشكلة هـذه شخَّصـوا

 وأضلوا فضلّوا بالرأي فقالوا يحفظوها، أن األحاديث تهمأعي ، السنن أعداء فإنهم, 
()١٤٤(.  

 الـصالح  السلف ذمه الذي الرأي معنى الحميد عبد محسن الدكتور بين وقد
 أو ، الفاسـد  الـرأي  الى موجه فهو الرأي ذم من الخلفاء عن روي ما إن: ( فقال
  .)١٤٥( )العلماء غير من يصدر الذي الرأي أو ، نص فيه ورد مما

                                                           

 ،اليمـاني  هاشم اهللا عبد تحقيق ،الدارقطني عمر بن علي الحسن أبو ،الدارقطني سنن) ١٤٤(
 .٤/١٤٦  ,١٢ الحديث رقم, النوادر كتاب ،٤ األجزاء عدد ،م ١٩٦٦ ،بيروت ،المعرفة دار

 .٣٧ص ،اإلسالمي الفكر) ١٤٥(



 وقفـوا  إنهـم  بـل  ، حـديث  أصحاب يكونوا لم المعتزلة أن المعلوم ومن
 ممـا  المحـدثين،  موقـف  من الضد على ــــ األحيان من كثير في ــــ

 مـن  كثيراً يردون أو يضعفون إنهم إذ ، الشأن هذا في واضح تناقض في أوقعهم
 ال نراهــم  وبـالـمـقـابــل  ، ألصـولـهـم المناقضة الصحيحة األحاديث

  واألحاديث اإلسـرائـيـلـيـات بـعـض رواية عـن يـتحرجـون

 متباينـة  مواقف المعتزلة لرجال فكان , آرائهم مع تتعارض ال دامت ما المكذوبة
   .الخصوص هذا في

 بعض من الناس يحذِّر ــــ االعتزال أئمة أحد ــــ النظّام كان فقد
 : ( فيقول أساس، غير وعلى رواية بغير لمونيتك كونَهم الحديث ونَقَـلَِة المفسرين

 كل في وأجابوا ، للعامة أنفسهم نصبوا وإن ، المفسرين من كثير إلى تسترسلوا ال
  .)١٤٦( )أساس غير وعلى ، رواية بغير يقولون منهم كثيراً فإن مسألة

 تفـسيره  فـي  يورد الزمخشري أن نَِجـد النظّام موقف من النقيض وعلى

ـ  الزيلَعـي  ألَّف وقد ، والموضوعة الضعيفة واياتالر من أنواعاً  اهللا رمحـه ــــ
 فيه بين " الكشاف تفسير في الواقعة واآلثار األحاديث تخريج " سماه كتاباً ــــ

 إن بل ، صحيحةً تكن لم " الكشاف " تفسيره في الزمخشري مرِويات من كثيراً أن

ـ  النبـي  على وموضوع مكذوب الروايات هذه من ِقسماً  وسـلم عليـه اهللا صـلى ــــ
  .ــــ

 الــروايات  هذه بـعـض أن لالسـتـغـراب الـمـثـيـر من إن كما
 كُـلّياً ــــ تـتـعـارض الـزمـخـشـري سـاقـهـا التي الـموضوعة

                                                           

 ،الجيـل  ردا ،هارون السالم عبد تحقيق ،الجاحظ بحر بن عمرو عثمان أبو ،الحيوان) ١٤٦(
 .١/٣٤٣ ،٨ األجزاء عدد ،م ١٩٩٦ ،هـ ١٤١٦ ،بيروت



 العقل يقبلها فال ، المعتزلة انتهجه الذي الصارم العقلي الـمـنـهـج مع ــــ
   .يستسيغها وال

 الخَبـر  ــــ الحصر ال المثال سبيل على ــــ ياتالروا تلك ومن
 وتعالى سبحانه اَهللا سألوا إسرائيل بني أسباط بعض أن من الزمخشري رواه الذي

 اهللا وفتح ، لهم تعالى اهللا فاستجاب ، األسباط من إخوانهم بقية وبين بينهم يفرق أن
 ، الـصين  وراء مـن  خرجوا حتى ونصفاً سنةً فيه فساروا ، األرض في نفقاً لهم

 وسـلم عليـه اهللا صـلى نبينـا  وأن ، قـبـلــتنا  ويستقبلون يصلّون مسلمون هناك وهم
 القـرآن،  آيـات  بعض وعلَّمهم فآمنوا، به جبريل وعرفهم ، به أسري ليلة زارهم
  !)١٤٧(األخرى اإلسالم أمور وبعض

 هـذه  علـى  معـلِّــقاً  ــــ اهللا رمحه ــــ اآللوسي المفسر قال وقد
 ابتغيـت  ولو ، عليه يعول سنداً لها تَِجد أظنك وال ، شيئاً أراها ال وأنا : ( الرواية

  .)١٤٨( )السماء في سلَّماً أو ، األرض في نفقاً

ـ  الـسمات  بعض ــــ إجماالً ــــ نُحصي أن ويمكن هذا  ــــ
 للحديث وروايتهم بالمأثور أخذهم حيث من المعتزلة بها اتسم التي ــــ السلبية

   :هي السمات تلك, 

  

  
                                                           

 .٢/١٥٨ ،الكشاف تفسير ينظر) ١٤٧(

 محمود الدين شهاب الفضل أبو ،المثاني والسبع الكريم القرآن تفسير في المعاني روح) ١٤٨(
 .٩/٨٠ ،بيروت ،العربي التراث إحياء دار ،البغدادي اآللوسي



  .الحديث رواية في ضعفهم :األولى السمة

 األحاديـث  مـن  الكثيـر  إيرادهم خالل من معرفتُه يمكن واضح أمر وهو
 فـي  المعتزلـة  ضعف يتمثل وكذلك ، ومصنفاتهم كتبهم في والموضوعة الضعيفة

 ألنهـا  ولكـن  ، صحيحة غير ألنها ال األحاديث من كثيراً ردهم في الرواية مجال
  .مذهبهم أصول تخالف

 اآلخـرة  في اهللا رؤية ــــ الرؤية أحاديث أنكروها التي األحاديث فمن
  .)١٤٩(والميزان والصراط والحوض والشفاعة القدر وأحاديث ــــ،

 يـستند  ال ــــ ورداً أخذاً ــــ المأثور من المعتزلة موقف كان لقد
 ، آراءهـم  يخـالف  أو يوافق أنه جردم إلى يستند وإنما ، مقبول علمي أساس إلى
   .فيه طعنوا خالفها وإن ، به أخذوا وافقها فإن

 )١٥٠(عبيـد  بـن  لعمرو حمدان بن بكر ذكر عندما ــــ فمثالً ــــ

 بـاهللا  أتحلـف  : عبيد بن عمرو قال ( ، وسـلم عليـه اهللا صلى النبي عن حديثاً المعتزلي
 ال الـذي  باهللا أنت أتحلف : حمدان بن ربك فقال ؟ قاله النبي أن هو إال إله ال الذي

 عمـرو  أن الرواية هذه لنا تبين ! )١٥١( )فحلف : قال ؟ يقله لم النبي أن هو إال إله
 يتناول لم إنه حيث ، دليل غير ومن أساس غير على الحديث هذا أنكر قد عبيد بن

   .تجريحاً أو تعديالً سنده رجال يدرس ولم ، دراية وال روايةً الحديث

                                                           

 .٤٧٤ ــــ ٤٧٢ ص ،المصلين فواختال اإلسالميين مقاالت ينظر) ١٤٩(

 الحـسن  عن روى ،واصل بعد المعتزلة كبير البصري عبيد بن عمرو عثمان أبو هو) ١٥٠(
  .ه ١٤٣ ت ،بثقة ليس :النسائي عنه وقال ،قالبة وأبي البصري

 ،بيـروت  ،العلمية الكتب دار ،البغدادي الخطيب علي بن أحمد بكر أبو ،بغداد تاريخ) ١٥١(
 .١٢/١٧٦ ،١٤ األجزاء عدد



 المقدسة النظرة تلك تكن لم النبوية للسنة المعتزلة نظرة فإن هذا عن ضالًف
 المعتزلـة  فإن ولذا ، النبوي الحديث الى خاللها من ينظرون السنة أهل كان التي

 حـديث  يـذكر  فعندما ، الجانب هذا في متناهية غير بجرأة يـتَـمـتَّـعون كانوا
 هـذا  يقـول  األعمـش  سمعت لو : ( قاًمعلِّ يقول فإنه ، عبيد بن عمرو أمام نبوي

 : لقلت هذا يقول اهللا سمعت ولو ، لرددته هذا يقول اهللا رسول سمعت ولو ، لكذَّبته
   !)١٥٢( )ميثاقنا أخذتَ هذا على ليس

 عـن  وال روايـة  عـن  ال الصحيحة األحاديث من كثيراً المعتزلة رد هكذا
 غيـر  من والموضوعة الضعيفة اتالرواي من بالكثير أخذوا فإنهم وبالمقابل دراية،
   .أيضاً ودراية رواية

 األصـول  تخالف وللفقه للحديث أصوالً وضعوا قد المعتزلة فإن ذلك فضالً
 كـان  النظّام إبراهيم أن ذلك فمن ، العلم هذا في المختصون العلماء وضعها التي
 يـضاً أ النظّام ــــ وأجاز ،)١٥٣(المتواتر الخبر في الكذب وقوع بإمكانية يقول

 : وسـلم عليه اهللا صلى النبي قول بذلك مخالفاً ، )١٥٤(الضاللة على األمة اجتماع ــــ

 هو ما إلى ببعضهم تجاوز قد األمر إن بل. )١٥٥(»�4ٍ�Cَـَ  BـA �� @��ـ ?ُ <�=�8
�ـ� > ��َ ���ِ« 

                                                           

 علي تحقيق ،الذهبي أحمد بن محمد الدين شمس ،الرجال نقد في االعتدال ميزان ينظر) ١٥٢(
 عـدد  ،م ١،١٩٩٥ ط ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،الموجود عبد أحمد عادل و معوض محمد

 .٥/٣٣٣ ،٨ األجزاء

 دار ،ديالبغـدا  محمد بن طاهر بن القاهر عبد ،الناجية الفرقة وبيان الفرق بين الفرق) ١٥٣(
 .١٢٨ص ،م ١٩٧٧ ،٢ط ،بيروت ،الجديدة اآلفاق

  .٣٠٥ص ،الفرق بين الفرق) ١٥٤(

 ،٢١٦٧ الحـديث  رقـم  , الجماعة لزوم في جاء ما باب , الفتن كتاب ،الترمذي سنن) ١٥٥(
 رجال ثقات أحدهما رجال بإسنادين الطبراني رواه( :الزوائد مجمع في الهيثمي وقال .٤/٤٦٦

   ) .ثقة وهو طلحة آل ىمول مرزوق خال الصحيح



 ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن الحديث رواية في الكذب تَعمد وهو أخطر،
 عـبـيـد بـن عـمـرو كان : (قال عبيد بن يونس عن مسلم اإلمام ىرو حيث

ـ  يقـول  عيينة بن سفـيان وكـان ،)١٥٦()الـحـديـث فـي يـكـذب  ــــ
  .)١٥٧( )كذاباً وكان عمرو حدثني : ( ــــ مراراً

  

  الصحابة من موقفهم: الثانية السمة

 الظلمـات  من ناسال ليخرج وسـلم عليه اهللا صلى محمداً نبيه سبحانه اهللا بعث لقد
 يحملونه رجال من التبليغ لهذا بد ال فكان ، سبحانه اهللا شريعة وليبلغهم النور، الى

 الـصحابة  ــــ الجليلة المهمة لهذه ــــ اهللا اختار وقد األمة، الى وينقلونه
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 أصـحــاب  طريـق  عن إال الدين هذا لنقل وسيلة هناك تكن لم أنه وبما

 ويحاول اإلسالم، يعادي مذهب أو حركة تظهر لم فإنه ،وسـلم يهـلــع اهللا لىـص الـنـبي

                                                           

 .١/٢٢ ،مسلم صحيح) ١٥٦(

 .١٢/١٨٢ ،بغداد تاريخ) ١٥٧(

 .٢٩ اآلية الفتح سورة) ١٥٨(



 فـي  الطعـن  سـبيل  وسـلك  إال نقـِلِه طريقة ىعل التشويش أو ، معالمه تشويه
   .الصحابة

 مـن  األمة هذه خَلَِف موقف يكون أن ينبغي كيف لنا الكريم القرآن بين وقد
 كـانوا  سواء ــــ الصحابة لهؤالء واالستغفار المحبة موقف هو والذي سلَِفها،

ـ  األنصار من أم المهاجرين من ����AAAA����BBBB����CCCC}� : سـبحانه  فقـال  ــــ

DDDD����EEEE����FFFF����GGGG��������HHHH����I�I�I�I�����JJJJ����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����

QQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����VVVV����WWWW����z)١٥٩(.  

 كثرة من سنستغرب فإننا الصحابة من المعتزلة موقف ندرس أن أردنا وإذا
 رجال من واحداً فيه نَِجـد قد الذي الوقت ففي الخصوص، هذا في بينهم التناقض
 من ــــ آخرين رجاالً سنَِجـد فإننا الصحابة، من صحابي في يطعن المعتزلة
 يعـد  هـذا  فإن ذلك ومع ، ويمدحونه الصحابي هذا على يثنون ــــ المعتزلة

 أن يكـادون  ال المعتزلـة  ألن ذلك ، المعتزلة مذهب يعرف من عند طبيعياً أمراً
 جميـع  بين اتِّفاٍق محّل هي التي الخمسة أصولهم عدا شيء على بينهم فيما يجمعوا

   .المعتزلة

 نَِجـد  حـين  في الصحابة، على يثني المعتزلة بعض نَِجد فإننا ذكرتُ وكما
 والطعـن  بـل  ، السيء والنقد التعريض من بشئ الصحابة يتناول اآلخر البعض
  .أحياناً الالذع

 بـن  اهللا عبـد  الجليل الصحابي يرمي كان ــــ مثالً ــــ فالنظّام

 اهللا عبـد : أي [ وزعم : ( عنه ويقول بالكذب ــــعنـه اهللا رضـي ــــ مسعود
                                                           

 .١٠ اآلية ،الحشر سورة) ١٥٩(



 .)١٦٠( )بـه  خفـاء  ال الذي الكذب من وهذا رآه، وأنه انشق القمر نأ ] مسعود بن
 ــــ وعمر بكر أبي أمثال من الصحابة كبار انتقاد من النظّام يتحرج لم وكذا

  .)١٦١(ــــ عنهما اهللا رضي

 شـهد  لـو : ( فيقول عطاء بن واصل مذهبهم ومؤسـس المعتزلة شيخ أما
 وقـد . )١٦٢( )بشهادتهم أحكم لم بقل باقة ىعل وعثمان والزبير وطلحةُ علي عندي

 طعن الذين الصحابة ذات في الطعن هذا من أسوأ هو ما عبيد بن عمرو عن ورد
   .)١٦٣(واصل فيهم

 مـا : ( قائالً جندب بن سمرة الصحابي سب عن عبيد بن عمرو يتورع ولم
ـ  بن عثمان في الهذيل أبو طعن وكذا. )١٦٤( )سمرة اهللا قبح ؟ بسمرة نصنع  انعف
  .)١٦٥(عنه اهللا رضي

 شـيوخ  مـن  كثيـر  عـن  وردت التي النصوص هذه بأن يعتـرض وقد
 النصوص هذه إن ــــ الكرام الصحابة من بالكثير فيها طعنوا والتي المعتزلة،
 عـنـهــم  نـقـلـهــا  وقــد  الـمـعـتـزلــة،  عـن  تثبت لم ــــ

 نحكـم  أن يمكن فكيف أنفسهم، المعتزلة كتب في نجدها ولم ، مـخـاِلـفـوهـم
  ؟ المذهب هذا مخاِلفو نقله ما إلى استناداً المذاهب من مذهب على

                                                           

 زهـري  محمـد  تحقيق ،الدنيوري قتيبة بن مسلم بن اهللا عبد ،الحديث مختلف تأويل) ١٦٠(
  .٢١ ص ،م ١٩٧٢ ،ه ١٣٩٣ ،بيروت الجيل دار ،النجار

 .٢٠ ص ،فسهن المصدر) ١٦١(

 .٧/١١٨ ،االعتدال ميزان) ١٦٢(

 .٥/٣٣١ ، االعتدال ميزان ينظر) ١٦٣(

 .١٧٦ ،١٢/١٧٥ ،بغداد تاريخ) ١٦٤(

 .٤٥٥ ،اإلسالميين مقاالت ينظر) ١٦٥(



   :يأتي بما عليه يجاب أن يمكن ولكن ، وجيه اعتراض وهذا

 كانت وإن ، موثَّـقون علماء هم المعتزلة عن النصوص هذه نقلوا الذين إن: أوالً
   .التمحيصو الدراسة من مزيد الى تحتاج الخصوص هذا في رواياتهم

 , أنفسهم المعتزلة كتب بعض في فعالً موجود الصحابة بعض في الطعن إن: ثانياً
 عـن  يتورع ال ــــ المعتزلة مفخرة وهو ــــ الزمخشري نجد إننا حيث

   !الصحابة بعض في الطعن

 " الكـشاف  " تفـسيره  في الزمخشري روى عندما ذلك على واضح وكمثال      

 اهللا صلى النبي عن ــــ عنه اهللا رضي ــــ العاص بن عمرو بن اهللا عبد حديث
�َ« : قال أنه وسلم عليه��;ْ�D, ـ��BـA �Eـ ـ�Fـ�G�)  ـ��
7�� �
ــ ,َ ���4ِـ�ـ ـ&ِـ�ْHِـIـ�J ـ ـ��ِـ�
ـ ?َ Kـ�K�7�F  َـ��L�  ـ�F�� َ? ـ�MN�، 
�P�Q�R �K
/���� ��BِْS��7T �F�� َ?
Mً�K�&« )١٦٦(.  

دـعه أن وأراد لحديثا هذا الزمخشري أورد أن فَـبالً ، يرددأن مـن  وب 
 يهِمـل  نجده ، والضعفاء الموثوقين من فيه وما الـحـديث سـنـد يـتـنـاول

 اهللا عـــبـــد  الــصـحـابي  إلى الالذع بـالـنـقـد ويتوجه ، كله ذلك

 البــن  كـان  مـا  : ( قــائالً  ــــ عنـه اهللا رضـي ــــ عــمـرو بـن

                                                           

.. .عمـرو  بن اهللا عبد على موقوفاً البزار رواه( :الحديث هذا تخريج في الزيلعي قال) ١٦٦(
 منكـر  إنـه  وقال ،زيد بن بالعالء وأعلَّه.. .ملالكا في عدي ابن رواه مرفوعاً هذا روي وقد

 تفـسير  في الواقعة واآلثار األحاديث تخريج ).الموضوعات في الجوزي ابن ورواه ،الحديث
 ،السعد الرحمن عبد بن عبد تحقيق ،الزيلعي محمد بن يوسف بن اهللا عبد الدين جمال ،الكشاف

 .١٤٩ ،٢/١٤٨ ،٤ األجزاء عدد ،ه ١٤١٤ ،١ ط ،الرياض ،خزيمة ابن دار



 أبـي  بن علي بهما ومقاتلته ، سيفيه في ] عمرو بن اهللا عبد: يعني [ عــمـرو

  .)١٦٧( )الحديث هذا تسيير عن يشغله ما ــــ عنه اهللا رضي ــــ طالب

�}�: وتعـالى  سـبحانه  اهللا قول الزمخشري يفسر عندما وكذلك �́³� �́³� �́³� �́³

�º�¹� �̧¶µ�º�¹� �̧¶µ�º�¹� �̧¶µ�º�¹� �̧¶µz)عي ــــ الزمخشري أعني ــــ فإنه ،)١٦٨أن يد 

 )١٦٩(ــــ عنـه اهللا رضي ــــ عفان بن عثمان وه اآليات بهذه المقصود الرجل
!  

 الـصحابة  مـن  كثير في الطعن من يسلموا لم المعتزلة فإن حال كل وعلى
 فـإنهم  لـذلك  ونتيجةً الصحابة، تجاه يجمعهم واضح موقف لهم يكن ولم ، الكرام
   .الخصوص هذا في بينهم فيما التناقض في وقعوا

  

    

  

                                                           

  .٢/٤٠٦ ،الكشاف تفسير) ١٦٧(

 . ٣٤ ،٣٣ اآلية ،النجم سورة) ١٦٨(

 .٤/٤٢٧ ،الكشاف تفسير ينظر) ١٦٩(



  

  

  الثاني الفصل

  البالغي اللغوي التوظيف

  العقدية للنصوص

  – املعتزلة عند -              
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 ، ومعتقداتهم أصولهم ظاهرها يخالف التي النصوص إلى المعتزلة عمد لقد
   .ومذهبهم يتوافق بما فأولوها

 أن اسـتطاعوا  فـإنهم  هائلة ويةلغ بمقدرة يتمتعون كانوا المعتزلة أن وبما
 ألصـول  االسـتدالل  أجـل  من ــــ لغوياً ــــ العقدية النصوص يوظِّفوا
   .عندهم إجماع محلَّ كانت التي مذهبهم

 وإخراج ، المجاز في التوسع هي ذلك في لديهم المفضلة الوسيلة كانت وقد
   .المجاز إلى حقيقتها من النصوص

 موضـوع  إلى أتطرق أن ذلك على لةاألمث ضرب في أشرع أن قبل وأرى
 المعتزلـة  تعامِل وكيفية ، فيه االختصاص ذوي العلماء وأقوال ، والمجاز الحقيقة

   .الموضوع هذا مع
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 جـرى  التـي  اللغوية المواضيع أهم من يعد والمجاز الحقيقة وعموض إن
   .الموضوع بهذا المتعلق يدقَالع الخالف هو ذلك وسبب ، فيها الخالف

 فـإن  ، ومجـاز  حقيقة الى الكالم العلماء جمهور فيه قسم الذي الوقت ففي
 المجاز اسمه شئ هنالك يكون أن يرتضوا ولم ، التقسيم هذا أنكروا العلماء بعض

   :قسمين لىع المنكرون هؤالء وانقسم ،

   .فقط قرآنال في المجاز وجود يـنْـِكر : األول

 تفـصيل  وسـيأتي  ، مطلقاً العرب لغة وفي القرآن في المجاز وجود ينكر  :الثاني
   .اهللا شاء إن الحقاً ذلك

  

   .واالصطالح اللغة في والمجاز الحقيقة مفهوم

 الحق من مشتقة كلمة الحقيقة : ــــ لغةً ــــ الحقيقة تعريف : أوالً

 مـا  والحقيقـة  . . . وجوباً وجب : أي ، حقاً الشئ حقّ ، الباطل ضد والحق(  :
 وقـد  . )١٧٠( )شأنه يقين  :أي ، هذا حقيقة وبلغت ، ووجوبه األمر حق إليه يصير
 ــــ لغةً ــــ الحقيقة كلمة أن الى المـعـاصـريـن العلماء بعض ذهب

ـ ـعـمـال ذهـه نــوم ، القرينة حسبب مختلفة معاٍن عدةَ وتفيد طلقتُ   :يـان
 ةـحـصـوال امـكـواإلح وعـوقـوال زومـلـوال وتـبـثـوال وبـوجـال

                                                           

 إبـراهيم  د و ، المخزومـي  مهـدي  د تحقيـق  ، الفراهيدي أحمد بن لخليلل ، العين) ١٧٠(
  .٣/٦ ، ٨ األجزاء عدد ، الـهـالل ومـكـتـبـة دار ، السامرائي



 والجزم والتيقن وماهيته وأصله ومنتهاه الشئ وغاية والحسن والجودة انـقـواإلت
   .)١٧١(والقطع

 المـستعملة  الكلمة : ( فهي ــــ اصطالحاً ــــ الحقيقة تعريف أما
 علـى  النـاس  اصـطلح  مـا   :وقيل  ...التخاطب اصطالح في له وضعت فيما

 ما بها ُأفيد ما الحقيقة(   :فقال البصري الحسين أبو وعرفها  .)١٧٢( )به التخاطب
   .)١٧٣( )به التخاطب وقع الذي االصطالح أصل في له وضعت

 : ( مـن  مـشتق  لفظ المجاز:  ــــ لغة ــــ المجاز تعريف : ثانياً

 ، طعـه ق بـاأللف  وأجـازه  ، فيه سار وِجوازاً وجوازاً جوزاً يجوزه المكان جاز
 علـى  ومـضى  نفذ وغيره دـقـعـال ازـوج  :ارسـف ابن قال ، أنفذه وأجازه
   .)١٧٤( )نافذاً جائزاً جعلته العقد وأجزت ، الصحة

  :بأنه الجرجاني فهعر فقد  :ــــ اصطالحاً ــــ المجاز تعريف أما       
 الهاشـمي  حمدأ وعرفه ، )١٧٥( )بينهما لمناسبة له وضع ما غير به أريد لما اسم( 

 مـع  ، لعالقة التخاطب اصطالح في له وضع ما غير في المستعمل اللفظ(   :بأنه

                                                           

 العزيز عبد بن الرحمن عبد د ، والمانعين المجيزين بين األصوليين عند المجاز ينظر) ١٧١(
  .٧ ص ، السديس

  .١/١٢٢ ، التعريفات) ١٧٢(

 تحقيـق  ، البـصري  الطيب بن علي بن محمد الحسين أبو ، الفقه أصول في المعتمد) ١٧٣(
  .١/١١ ، ٢ األجزاء عدد ، ه ١٤٠٣ ، ١ط ، بيروت ، العلمية الكتب دار ، الميس خليل

 ، بيـروت  ، العلميـة  المكتبـة  ، المقري علي بن محمد بن أحمد ، المنير المصباح) ١٧٤(
١/١١٤.   

  .٢٥٧/ ١ ، التعريفات) ١٧٥(



ـ  التعريـف  وهذا . )١٧٦( )الوضعي المعنى إرادة من مانعة قرينة  أعنـي  ــــ
ـ ـ حـراجـال الـتـعـريـف هو ــــ الهاشمي أحمد السيد تعريف  ـــ

ـ  ــــ ورـصـأت اـم بـسـحب ـ  كـوذل ـ ذَ هـألن ـ ـريـقـال رـكَ  ةَـن
 أهـمــل  فـيـمـا ، يـعـوضـال ىـنـعـمـال إرادة نـم ةـعـانـمـال
ـ  ةـعـانـمـال ةـنـريـقـال رـكِذ يـانـرجـجـال ـ ـريـعـت يـف  هـف

   .للمجاز

  

   .واللغة القرآن في المجاز وجود حكم

 العربيـة  اللغـة  وفي الكريم القرآن في المجاز ودوج العلماء جمهور أثبت
 هـؤالء  انقسم وقد ، جازالم إنكار لىإ العلماء بعض ذهب مافي ، سواء حـٍد على

   :قسمين لىإ المنكرون

 ، )١٧٧(الظـاهري  داود(   :وهم فقط القرآن في للمجاز المنكرون : األول القسم

ـ ـم زـويـخ نـواب ، ةـيـعـافـشـال نـم )١٧٨(اصـقـال وابن  )١٧٩(دادـن
                                                           

 مطبعـة  ، بـك  الهاشـمي  أحمـد  السيد ، والبيان والبديع المعاني في البالغة جواهر) ١٧٦(
  .٣٠٢ ص ، م ١٩٣٩ ، ه ١٣٥٨ ، ١٠ط ، مصر ، االعتماد

 الظاهر أهل إمام ، باألصبهاني المعروف البغدادي سليمان أبو فخل بن علي بن داود) ١٧٧(
 , النـبالء  أعـالم  سير ينظر .ه ٢٧٠ سنة توفي ، ورعاً إماماً كان ، المهدي الخليفة مولى ،

١٣/١٠٢.  

 كتاب المذهب في صنف ، الشافعي البغدادي ثم الطبري أحمد أبي بن أحمد العباس أبو) ١٧٨(
  .١٥/٣٧١ النبالء أعالم سير ينظر . ه ٣٣٥ سنة توفي ،  "ضيالقا أدب " و " المفتاح" 

 الحـسن  أبـي  عن روى إسحاق بن علي بن محمد وقيل ، اهللا عبد بن أحمد بن محمد) ١٧٩(
 ، القـرآن  أحكـام  وفي الفقه أصول وفي الخالف في كتاب له ، التجيبي إسحاق وأبي التمار
  الرابعة المائة أواخر في توفي



 في أدلتهم ومن  .)١٨١( )الحنابلة من )١٨٠(امدـح نـواب ، ةـيـكـالـمـال نـم
   :القرآن في المجاز إنكار

 اهللا وخطاب ، للحاجة ويستعمل ، الضرورة عند إليه يصار المجاز ــــ ١

هذلك عن منز.   

 ، الضرورة عند إليه يصار المجاز أن يسلَّم ال بأنه الجمهور عليهم رد وقد
   .)١٨٢(بلغتهم نزل والقرآن ، العرب كالم في مستحسنة ٍةعلِِّل بل

 هلُّـك القرآن يكون أن فوجب ، حق كله والقرآن ، الحق هي الحقيقة ـــــ ٢
   .فيه مجاز ال حقيقةً

 الحق هي الحقيقة أن ميسلَّ ال بأنه ورـهـمـجـال مـهـيـلـع رد دـوق
 والحقيقة ، صدقاً كان ما فالحق ، الـحـقـيـقـة غـيـر شـئ الحق إن بل ،

ـ  اًـدقـص هـل وضع فيما اللفظ استعمال هي ـ ـك أو انـك ـ ـف ، اًـذب  ولـق

�b�a}�  :صارىـنـال �̀_b�a� �̀_b�a� �̀_b�a� �̀_cccc����z)مـن  حقيقـة  عنهم اهللا حكاه ما فإن ، )١٨٣ 

                                                           

 الجامع كتاب له ومفتيهم الحنابلة شيخ ، البغدادي علي بن حامد بن الحسن اهللا عبد أبو) ١٨٠(
 سنة شهيدا توفي ، الحج ويكثر النسخ من يـتـقـوت كان ، االختالف في مجلدا عشرين في

   .١٧/٢٠٣ , النبالء أعالم سير ينظر . ه ٤٠٣

 ، المندوب سعيد قيقتح ، السيوطي الرحمن عبد الدين جالل ، القرآن علوم في اإلتقان) ١٨١(
  .٢/٩٧ ، م ١٩٩٦ ، هـ ١٤١٦ ، ١ ط ، لبنان ، الفكر دار

 خلـف  يوسـف  د ، االعتقادية األحكام استنباط في والنحوية اللغوية الداللة أثر ينظر) ١٨٢(
 اللغـة  في ماجستير رسالة ، الحديثي الرزاق عبد خديجة / د  .أ  :إشراف ، العيساوي محل

   .٦٣ص ، ه ١٤١٧ ، بغداد جامعة ، اآلداب كلية ، العربية

  .٧٢ اآلية من جزء ، المائدة سورة) ١٨٣(



 سـبحانه  اهللا ألن كـذب  وهو ، بحق ليس ولكنه ، وقصدوه قالوه الذي اللفظ جهة
   .)١٨٤(واحد

 ال بأنـه  الجمهـور  وأجاب. اللبس الى لقاد اهللا كالم في المجاز وقع لو ــــ٣
   .)١٨٥(ينةالقر مع لبس

   ، مطلقـاً  يةالعرب ةـغـلال وفي القرآن في للمجاز المنكرون:  الثاني الـقـسم
   )١٨٦(االسـفـرايـيـنــي  إسـحــاق  أبــو  الـقـول هـذا الى ذهب نومم

  

 )١٨٩(الشنقيطي نـيـأم مدـحـمو )١٨٨(الـقـيـم وابـن )١٨٧(تـيـمـيـة وابن
.  

 وذلـك  ، األول رأيال من أكثر والمناقشة النظر يستوجب الرأي هذا ولعل
 تيميـة  ابـن  ذكرهـا  التي األدلة خصوصاً ، أصحابه ساقها التي األدلة قوة ببسب

                                                           

  .٦٣ص ، والنحوية اللغوية الداللة أثر ينظر) ١٨٤(

  .٦٤ ، ٦٣ص ، السابق المصدر ينظر) ١٨٥(

 أبو عنه حدث ، الشافعي اإلسفراييني إبراهيم بن محمد بن إبراهيم إسحاق أبو األستاذ) ١٨٦(
  .ه ٤١٨ سنة بنيسابور توفي القشيري القاسم وأبو البيهقي بكر

 علوم له جِمعت ، تيمية بن الدين تقي السالم عبد بن الحليم عبد بن أحمد اإلسالم شيخ) ١٨٧(
 ، ه ٦٦١ سنة ولد ، مجلد ثالثمائة من قريباً تصانيفه وبلغت ، والعقائد التفسير والفقه الحديث
  .ه ٧٢٨ سنة دمشق بقلعة معتقالً وتوفي

 على تتلمذ ، الجوزية قيم بابن المعروف الدمشقي الزرعي أيوب بن بكر أبي نب محمد) ١٨٨(
   .ه ٧٥١ سنة وتوفي ، المصنفات من الكثير ألَّف ، دمشق قلعة في معه وسجن ، تيمية ابن

 حيـث  ، والمـانعين  المجيزين بين األصوليين عند المجاز ينظر التفصيل من ولمزيد) ١٨٩(
١١ ، ١٠ ص ، أقوال خمسة لىا المجاز في االختالف أرجع.  



 القول هذا يتبنّى من كثرة بسبب وكذلك ــــ اهللا امرمحه ــــ القيم ابن وتلميذه
   .الخصوص هذا في تيمية البن المقـلِّدين المحدثين العلماء من

 المجـاز  إنكارهم في القيم وابن تيمية ابن ساقها التي األدلة همأل بالنسبة أما
   :فهي مطلقاً

 وتصانيفهم كتبهم في يذكروه ولم ، بالمجاز يقولوا لم األمة سلف إن ــــ ١

 الكالم تقسيم قصدي [ التقسيم فهذا حال وبكل(   :الصدد هذا في تيمية ابن قال إذ ،
 أحد به يتكلم لم الثالثة ونالقر انقضاء بعد حادث اصطالح هو ] ومجاز حقيقة لىإ

 العلم في المشهورين األئمة من أحد وال ، بإحسان لهم التابعين وال ، الصحابة من
 النحـو  أئمـة  به تكلم وال بل ، والشافعي حنيفة وأبي واألوزاعي والثوري كمالك

   .)١٩٠( )وغيرهم العالء بن وعمرو وسيبويه كالخليل

 مجرد هو " المجاز " لفظ إن  :ولهمبق االعتراض هذا على الجمهور رد وقد
 ، نفـسه  الفـن  موضوع عن الظهور في تتأخر ما غالباً والمصطلحات ، مصطلح

 الحديث وأصول الفقه وأصول والصرف النحو مصطلحات : ذلك على مثال وخير
   .وغيرها

 وأحيانـاً  ، باسمه يذكرونه فأحياناً ، المجاز يعرفون كانوا األمة سلف إن ثم
 بـن  معمـر  عبيـدة  أبو باسمه وسموه المجاز ذكروا الذين ومن . عناهمب يذكرونه

 " مجـاز   "كلمـة  أن ومع ،  "القرآن مجاز " كتاب صاحب ، هـ ٢١٠ ت المثنى

                                                           

 بـن  محمد بن الرحمن عبد تحقيق ، تيمية بن الحليم عبد بن أحمد ، الفتاوى مجموع) ١٩٠(
  .٧/٨٨ ، ٢ط ، تيمية ابن مكتبة ، قاسم



 فـي  ضمن أنه إال ، االصطالحي بمعناها وليس ، والبيان التفسير بمعنى هي عنده
   .)١٩١(المجاز باب من عدتُ التي األساليب من كثيراً كتابه

 بـذكر  صرح قد كان ــــ اهللا رمحـه ــــ حنبل بن أحمد اإلمام أن كما

}�  :لموسـى  قوله وأما  :عشر السابعة المسألة(   :قال إذ كتبه بعض في المجاز

�µ� �́³�²�µ� �́³�²�µ� �́³�²�µ� �́³�²z)١٩٢( ، وقوله : {½�¼�»�½�¼�»�½�¼�»�½�¼�»�z)كيف وقالوا ، )١٩٣ 

 فـي  فشكّوا ؟ �z«�¼�½�«�¼�½�«�¼�½�«�¼�½}  :أخرى آية في وقال ³�²³�²³�²³�²��z}�  :قال

   .)١٩٤( )اللغة مجاز في فهذا ، z¼¼¼¼����««««}� : قوله أما  .ذلك لأج من القرآن

 فمنهم اسمه بذكر يصرحوا ولم ، بمعناه المجاز ذكروا الذين السلف أئمة أما

 اهللا خاطب فإنما(   :رسالته في قال حيث ــــ اهللا رمحـه ــــ الشافعي اإلمام
 معانيهـا  مـن  فتعر مما وكان ، معانيها من تعرف ما على بلسانها العرب بكتابه
 العـام  بـه  يـراد  ظاهراً عاماً منه بالشيء يخاطب أن فطرته وأن ، لسانها اتساع

 أنـه  سـياقه  في يعرف )١٩٥(وظاهر ، الخاص به يراد ظاهراً وعاماً  . . .الظاهر
ـ  صـنـال ذاـه نـم اـنـيـنـعـي والذي . )١٩٦( )ظاهره غير به يراد  وـه

                                                           

  .٦٦ ص ، والنحوية اللغوية الداللة أثر ينظر) ١٩١(

  .٤٦ اآلية من جزء ، طه سورة) ١٩٢(

   .١٥ اآلية من جزء ، الشعراء سورة) ١٩٣(

 ، راشـد  حـسن  محمـد  ت ، الشيباني حنبل بن أحمد ، والجهمية الزنادقة على الرد) ١٩٤(
  .١٩ , ١٨ ص ، هـ ١٣٩٣ ، القاهرة ، السلفية المطبعة

 مـنــصـوبـة  تـكــون  أن والـمـفــروض  ، بـالـرفـع هـي هـكـذا) ١٩٥(
 كــانـــت  إذا إلّـا  ، قـــبــلـهــا  مـا عــلـى مـعـطــوفــة ألنـها

  .لالستئناف ـواوالـ

 القاهرة ، شاكر محمد أحمد تحقيق ، الشافعي إدريس بن محمد اهللا عبد أبو ، الرسالة) ١٩٦(
  .١/٥٢ ، م ١٩٣٩ ، ه ١٣٥٨ ،



 هو هذا فإن ، ) ظاهره غير به يراد أنه سياقه في يعرف رـاهـوظ(   :هـولـق
   .هنُيـع المجاز

 فـي  ساعاًاتِّ " وسماه ، المجاز ذكر ــــ اهللا رمحه ــــ سيبويه أن كما

�j�j�j�j}�  :تعـالى  قوله واالختصار الكالم اتساع على جاء ومما(   :فقال " الكالم

�n�m�l�k�n�m�l�k�n�m�l�k�n�m�l�kz)١٩٨( )القرية أهل يريد إنما )١٩٧(.   

 ، ويـستعملونه  زالمجـا  معنـى  يعرفون كانوا ةاألم سلف أن نعلم ذلك من
   .بمعناه أم باسمه سموه سواء

ـ ـنُ رـكـأن ــــ ٢ ـ ـمـال اةُـف ـ ـي أن ازـج ـ ـمـل ونـك  رداتـف

 الحقيقـة  بين التفريق(   :إن إذ ، المجاز عنه تَفرع أول وضع العربية ةـغـلـال
 ، الحقيقة هو أوالً ظاللف له الموضوع المعنىـف  .الوضع أساس على قائم والمجاز

 نـمـف ، ذاــوه ذاــه يـف ظـفـلـال استعمل وقد ، المجاز هو ذلك وغير
ـ ـدهـألح هـعـضو أن مـكـل نـأي ـ ـس اـم ـ ـع قـاب ـ ـوض ىـل  هـع
   .)١٩٩( )؟ رـآلخـل

 جميـع  أن علـى  أجمعـوا  اللغـة  علماء بأن هذا على الجمهور أجاب وقد
 ، معـين  معنى على يدل أول وضع منها دةمفر لكل يكون أن بد ال اللغة مفردات

 لجمـع  فـت لُِّأ المعاجم هذه إن حيث ، األساس هذا على نشأت إنما معاجمال وفكرة

                                                           

  .٨٢ اآلية من جزء ، يوسف سورة) ١٩٧(

 ، هارون محمد السالم عبد تحقيق ، سيبويه قنبر بن عثمان بن عمرو ، سيبويه كتاب) ١٩٨(
  .١/٢١٢ ، ٤ األجزاء عدد ، ١ ط ، بيروت ـ الجيل دار

 الندوة دار ، الموصلي بن محمد ، والمعطلة الجهمية على المرسلة الصواعق مختصر) ١٩٩(
  .٢٤٧ ـ ٢/٢٤٦ ، م ١٩٨٤ ، ه ١٤٠٥ ، بيروت ، الجديدة



 مـا  هـو  األول ومعناها األلفاظ وهذه ، مدلوالتها على والوقوف ، اللغوية األلفاظ
 هـذه  فـي  نظرنـا  إذا إننا ثم ، ) الحقيقية الداللة  :أي(  الوضعية بالداللة عِرف

 أن سـنجد  فإننـا  ــــ مثالً ــــ أسد كلمة معنى عن شناـوفتَّ ، القواميس
 الوضـع  وهو ، األصل هو وهذا ، المعروف المفترس الحيوان هو الحقيقي معناها
   .الشجاع الرجل هو معناها أن نجد ولن ، األول

 وليق لمن فيقال ، ِهِيـنف بصحة المجاز عرفي  :المجاز منكرو قال ــــ ٣

 ويستدرك األولى العبارة فينفي ، شجاع لرج بل ، بأسد ليس  :يرمي أسداً رأيت :
   .)٢٠٠(القرآن في ما بعض نفي يجوز أنه باب فتحي هذا وعلى ؛ عليها

 هـذا  أن أجـد  أنني إلّا ، االعتراض هذا على أجابوا قد الجمهور أن ومع
 لمنكري الًدلي يكون أن مكني بل ، مطلقاً المجاز إلنكار دليالً يصلح ال االعتراض

 االعتـراف  علـى  ِضمنياً دليالً االعتراض هذا في إن إذ ، فقط القرآن في المجاز
  :قلنـا  إذا بأننا الجمهور أجاب فقد أمٍر من نيك ومهما ، اللغة في المجاز بوجود

 الحيوان وهو ، الوضعي األول المعنى لىإ همتوج النفي فإن ، بأسد وليس أسد زيد
 زيـد  المعنى فيكون ، الشجاعة وهو ، الثاني المعنى لىإ متوجهاً وليس ، رسالمفت

�X�X�X�X}� : وتعـالى  سبحانه قوله القَبيل هذا ومن ، مفترساً حيواناً ليس ولكنه ، أسد

�a�`�_� �̂]�\�[�Z�Y�a�`�_� �̂]�\�[�Z�Y�a�`�_� �̂]�\�[�Z�Y�a�`�_� �̂]�\�[�Z�Yz)٢٠٢(  .)٢٠١(  

 المجاز إن(   :فقالوا ، اللغة في واإلطالقَ التجريد المجاز نُفاةُ أنكر ــــ ٤

 لمعناها الحقيقة إفادة إن ومرادكم ، عليها تتوقف ال والحقيقة ، القرينة على يتوقف

                                                           

  .٢/٢٤٩ ، الصواعق مختصر) ٢٠٠(

  .٢ اآلية من جزء ، الحج سورة) ٢٠١(

  .٦٦ ص ، والنحوية اللغوية لةالدال أثر ينظر التفصيل من لمزيد) ٢٠٢(



 التـي  القرائن جميع عن تجرده عند اللفظ  :لكم فيقال ، بالقرينة مشروط اإلفرادي
 . . ماء ، تراب : فقولك ، بها عقين التي األصوات بمنزلة المتكلم مراد على تدل

 إال كالمـاً  ويصير اللفظ يفيد فال ، صواتاأل من اونحوه ، غاق ، طق  :كقولك .
   .)٢٠٣( )المراد نبيي ما به اقترن إذا

ـ  الموسـومة  رسـالته  في عياش محمد الدكتور ابـأج دـوق هـذا " بـ
 وخطير غريب الكالم وهذا(   :قائالً هةـشبـال ذهـه ىـلـع " الخبرية الصفات

 ةـغـلـال سـيـوامـق لـك هـاسـأس ىـلـع يـغـلـنـس ألننا غريب! 
ـ ـطــخ  . . .أيـضاً  المركـب  الـكـالم وسـيـسـقـط ،  ألنـنــا  رـي

ـ ـأن حـيـحـص لـه ، " اهللا " كـلـمـة نــطـلـق حـيـنـمـا  ال اـن
   .)٢٠٤( )؟ ىـعنــم أي اـهـنـم مـهـفـن

 الموضوع هذا في أسجلها التي المالحظات بعض لي فإن العرض هذا وبعد
:  

 هو القيم وابن تيمية كابن المجاز منكري عند الحازم الموقف هذا سبب إن  :أوالً

 فـي  وغيـرهم  المعتزلة انتهجه الذي التأويل باب وإغالقَ ، الذرائع سد محاولتهم
 سبباً أو ، راًمبر عدي ال هذا ولكن ، الخبرية لصفاتا من كثير وتعطيل بل ، تأويل
 إن حيث ، الصفات لتعطيل يقيالحق السبب هو ليس فالمجاز  .المجاز إلنكار كافياً
ـ ـ صـفوان  بن جهم أتباع ــــ الجهمية مثل الفرق من كثيراً  عطلـوا  ـــ

 كمـا  . وشروطه أصوله له وعلٍم ٍحكمصطل المجاز يعرف أن قبل اإللهية الصفات

                                                           

  .٢/٢٥٣ ، الصواعق مختصر) ٢٠٣(

 جامعة ، ماجستير رسالة ، عياش محمد ، والجماعة السنة أهل عند الخبرية الصفات) ٢٠٤(
  .١٢٦ ص ،بغداد



 لـم  فإنهم ذلك ومع ، المجاز يثبتون كانوا المعتَبرين والعلماء السلف من كثيراً نإ
   .التعطيل لىإ سبيالً للمجاز همإثباتُ يكن ولم ، التعطيل في يقعوا

 حيـث  ، لفظي خالف هو إنما ومنكريه المجاز مثبتي بين الخالف أن يبدو  :ثانياً

 على متّفقان الطرفين فكال  .يرمي أسداً رأيت  :يقال أن ينِكران ال الطرفين الِك إن
 مثبتـي  ولكن ، مفترسال الحيوان وليس ، الشجاع الرجل هو هنا باألسد المراد أن

 لمجازل المنكرون أما . المجاز أنواع من نوع هي العبارة هذه إن  :يقولون المجاز
 قال وقد , العرب بها نطق عربية أساليب هي وإنما ، مجازاً ليست إنها  :فيقولون

  :ــــ هـل َلـثَّـوم ازـجـمـال تَـبـأث أن بعد ــــ اهللا رمحه قدامة ابن
 ال عبـارة  في نزاع فهو ، مجازاً سميهُأ ال  :وقال مسلَّ ومن, كابر قدف منع ومن( 

   .)٢٠٥( )فيه المشاحة من فائدة

 وجود أنكرا ــــ اهللا رمحهما ــــ القيم وابن تيمية ابن أن مع ــــ ثالثاً

 ، معتبرة شروط وفقَ كتبهما بعض في به راـأق أنهما إال ، مطلقاً اللغة في المجاز
 ــــ المعاني على وداللتها األلفاظ عن يتكلم وهو ــــ تيمية ابن قال حيث

:  )الظـاهر  يخالف باطٍن لىإ منها المفهومة هاوحقيقِت  ...ظاهِرها نع هافُفصر ، 
 هـذه  القيم ابن فصل قدو ، )٢٠٦( )أشياء أربعة من فيه بد ال الحقيقة يخالف ومجاٍز

 لـه  يتم لم مجازه الى ظاهره عن فظل صرف ادعى من(   :فقال األربعة الشروط
 بيـان  : الثـاني   .الحقيقـة  إرادة امتناع بيان : أحدها : مقامات أربع بعد إال ذلك

                                                           

 د تحقيق ،المقدسي قدامة بن أحمد بن اهللا عبد محمد ،أبوالمناظر وجنة الناظر روضة) ٢٠٥(
ـ ١٣٩٩ ،٢ط ،الرياض ،سعود بن محمد اإلمام جامعة ،سعيدال الرحمن عبد العزيز عبد  ، هـ
 .٦٤ص

 العلمية الكتب دار ، عطا القادر عبد مصطفى تحقيق ، تيمية ابن ، والصفات األسماء) ٢٠٦(
  .١/٢٢٥ ، هـ ١٤٠٨ ، ١ ط ، بيروت ،



 بيان : الثالث  .اللغة على مفترياً كان وإال ، نهعي الذي المعنى لذلك اللفظ صالحية
 الموجب الدليل عن الجواز : الرابع  .مجازات عدة له كان إن المجمل ذلك تعيين
   .)٢٠٧( )الحقيقة إلرادة

 ، المجاز أساليب من بكثير يقولون هعِبتَ ومن تيمية ابن ( أن الكالم وحاصل
   .)٢٠٨( )شرعية مفاسد الى تجر التسمية هذه ألن ، مجازاً عندهم يسمى ال ولكن
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 عطـا  العزيـز  عبـد  هشام تحقيق ، الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد ، الفوائد بدائع) ٢٠٧(
   .٤/١٠٠٩ ، م ١٩٩٦ ، هـ ١٤١٦ ، ١ ط ، المكرمة مكة ، الباز نزار مكتبة ، وآخرون

  .٧٢ ، ٧١ ص ، والنحوية اللغوية الداللة أثر) ٢٠٨(



kÜĐ¾a@ïãbrÛa@ZZZZ@ÑÓìß@òÛ�nÈ¾a@åß@¨aòÔîÔ@Œb�aë@À@pbíŁa@
òí‡ÔÈÛa@NNNN@ @

ـــطـال نإ  ــفـتـال عـاب ـــام ريـيـسـ ــرآن الـع ـــع للق  دـن
ـ ـأن في صـخَّـلَـــتـي ةـزلـتـعـمـال ـ ـك مـه ـ حـي واـان  دونـشـ
ـ  الـعـقـديــة  بـأصـولـهــم  تَـتَـعـلَّـق الـتـي صوصـنـال  نـم

ـ ـع العقدية اآليات ـهذهب الستداللا أجل من ، سبحانه اهللا كـتـاب آيـات  ىـل
 الكريم رآنـقـال يـف دواـوج إذاـف ، ومعتقداتهم مـهـولـأص دـؤيـي اـم
 حلِّ من مناص لهم يكن لم فإنه ، به وآمنوا إليه واـبـذه اـم ارضعـتُ ـاتآي

  ,المجاز طريق عن وذلك لمذهبهم المعارضة اآليات هذه تأويلب إال التعارض هذا
 ، مقبوالً التأويل هذا كان سواء ، نظرهم وجهة مع متوافقاً التأويل هذا يكون بحيث

   .بعيداً أم قريباً ، متكلَّفاً كان أم

 القرآن أن ترى أال(   :األمالي في المرتضى الشريف يقول الشأن هذا وفي

«�«�«�«�}� : تعالى كقوله ، واالنتقال حركةال من تعالى اهللا على يجوز ال بما ورد قد

�¿�¾�½�¼�¿�¾�½�¼�¿�¾�½�¼�¿�¾�½�¼z)ىـالـعـت هـولـوق ، )٢٠٩:  �{�Ã�Â�Á�À�¿�¾�Ã�Â�Á�À�¿�¾�Ã�Â�Á�À�¿�¾�Ã�Â�Á�À�¿�¾

Ç�Æ�Å�ÄÇ�Æ�Å�ÄÇ�Æ�Å�ÄÇ�Æ�Å�Äz)وال ، )٢١٠ بجسم ليس تعالى اهللا أن على األدلة وضوح مع بد ، 
 ، اآليـات  هـذه  ِلتأوّ من األجسام على إال يجوز ال الذي عليه االنتقال واستحالة
   .)٢١١( )بعد أو التأويل هذا قَرب ، ألفاظها صريح يقتضيه عما والعدول

                                                           

  .٢٢ اآلية ، الفجر سورة) ٢٠٩(

  .٢١٠ اآلية من جزء البقرة سورة) ٢١٠(

 الفـضل  أبو محمد تحقيق ،  "المرتضى الشريف " الحسين بن علي ، المرتضى أمالي) ٢١١(
  .٢/٣٩٩ ، م ١٩٦٧ ، ه ١٣٨٧ ، ٢ط ، بيروت ، العربي الكتاب دار ، إبراهيم



فـي  ــــ المرتضى الشريف قول إلى االهتمام أسترعي أن هنا وأحب 
 العبارة هذه من يظهر حيث ) ! بعد أو التأويل قَرب : ( ــــ الماضية العبارة

أن به أو التأويل قُردعله يكن لم ب هـذا  دام ما ــــ المعتزلة عند اهتمام كبير 
   .المعتزلة ومعتقدات أصول مع يتوافق التأويل

 ، شئ كل في بالمجاز لالقو إلى يذهبوا لم المعتزلة أن بالذكر الجدير ومن
 اآليات من كثير وعموم بظواهر األخذ إلى ــــ أحياناً ــــ ذهبوا إنهم بل

 بظـواهر  الـسنة  أهل أخذ مما أكثر ــــ مذهبهم ظاهرها وافق ما متى ـــ

����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg}�  :تعـالى  قولـه  مثل وذلك ، اآليات هذه

hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq�����r�r�r�rz)٢١٢(
ــستدلوا  ،  لي

 وكـذا  ، النـار  في الكبيرة صاحب تخليد في مذهبهم على اآلية ذهه وظاهر بعموم

 )٢١٣(����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����h�gh�gh�gh�g����iiii����jjjj����kkkkz̀̀̀̀����____}�  :تعالىو سبحانه قوله
 النار في مخلد الفاجر أن على اآليات هذه وظواهر بعموم استدلوا المعتزلة إن إذ ،
   .كافراً يكون وقد مسلماً يكون قد الفاجر أن ومعلوم ،

 إلى حقيقته عن اللفظ صرفَ هنا بالتأويل وأقصد:   لمقبولا التأويل معيار 

 كل يكون أن ويشبه : ( الغزالي اإلمام قال حيث التأويل معنى هو فهذا المجاز
   .)٢١٤( )المجاز إلى الحقيقة عن للفظ صرفاً تأويل

                                                           

  .٩٣ اآلية ، النساء سورة) ٢١٢(

  .١٦ ، ١٥ ، ١٤ اآليات ، االنفطار سورة) ٢١٣(

 عبـد  محمد تحقيق ، الغزالى محمد بن محمد حامد أبو ، األصول علم في المستصفى) ٢١٤(
  .١٩٦ص ، ه ١٤١٣ ، ١ط ، بيروت ، العلمية الكتب دار ، الشافي عبد السالم



 ؟ بعـده  أو التأويـل  قُـرب  به يعرف الذي المعيار هو ما : اآلن والسؤال
  ؟ مردوداً متكلَّفاً يكون ومتى ، مقبوالً مستساغاً التأويل يكون متى ىُأخر وبصيغة

 فـإذا  ، المختصون العلماء وضعها معتبرة شروطاً للتأويل إن هو والجواب

 اهللا رمحـه ــــ الزركشي ذكر وقد ، مقبوالً التأويل أصبح الشروط هذه روِعيتْ
 موافقاً ونيك َأن وشرطه : التَّأويل شروط في ٌلفص : ( فقال الشروط هذه ــــ

 خَـرج  تأويل وكلُّ ، ِعالشَّر اِحِبص ادِةع أو ، االستعمال ِفعر أو ، ِةاللغ وضِعل

ـ  الـشوكاني  وقال ، )٢١٥( )ٌلفباط الثالثة هذه عن ـ  اهللا رمحـه ــــ  : ( ــــ
   :التأويل شروط في  :الثالث الفصل

 عـادة  أو ،  االسـتعمال  عرف أو ،  اللغة علوض قاًـمواف ونـكـي أن  :ألولا
   .بصحيح فليس هذا عن خرج تأويل وكل ،  الشرع صاحب

 إذا عليـه  لِمح الذي المعنى هو اللفظ بذلك المراد أن على الدليل يقوم أن  :الثاني
   .فيه كثيراً يستعمل ال كان

   .)٢١٦( )خفياً ال جلياً يكون أن بد فال بالقياس التأويل كان إذا : الثالث

 للتأويـل  معيـاراً  الثالثـة  الشروط هذه جعلوا قد العلماء أن يتبين هذا من
 التأويـل  يكـون  أن : أي ــــ اللغوي المعيار جعلوا أنهم جلياً ويبدو المقبول
   .المقبول التأويل شروط من شرطاً ــــ اللغة لوضع موافقاً

                                                           

 ، الزركـشي  اهللا عبـد  بن بهادر بن محمد الدين بدر ، الفقه أصول في المحيط البحر) ٢١٥(
 ٣/٣٢ ، م٢٠٠٠ ، ه ١٤٢١ ، ١ط ، بيروت ، العلمية الكتب دار ، تامر محمد محمد د تحقيق

. 

 الشوكاني مدمح بن علي بن محمد ، األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد) ٢١٦(
  . ٢/٣٤ ، م ١٩٩٩ ، ه ١٤١٩ ، ١ط ، العربي الكتاب دار ، عناية عزو أحمد تحقيق ،



   مـن  ويتبـين  يتضح ما غالباً العلماء اشترطه الذي اللغوي المعيار هذا إن
 فقد ، المجاز من أو الحقيقة من أنها سياقها خالل من يعرف فالكلمة ، الجملة سياق
 فـي  نفسها الكلمة هذه تأتي وقد ، حقيقة أنها سياقها من يعرف جملة في كلمة تأتي
 لـم  المعتزلة أن لي ويبدو ، المجاز من أنها سياقها خالل من يعرف أخرى جملة

 عارضـت  التـي  العقدية اآليات في خصوصاً ـــ الجمل سياق يراعون يكونوا
 مـن  مـذهبهم  يوافق ما على اآليات تلك معاني حملوا إنهم حيث ــــ مذهبهم

   .للسياق مراعاة غير

 تـأتــي  إنها حيث ، " يـد " كـلـمـة : ذلـك عـلـى وكـمـثـال
 وال ، القـوة  أو النعمة بمعنى ــــ مجازاً ــــ وتأتي ، الحقيقية اليد بمعنى
 إن حيـث  ،  "يـد  " كلمـة  فيها وقعت التي الجملة سياق خالل من إال ذلك يعرف

 إال يحملوهـا  لـم  المعتزلة لكن ،  منها المراد المعنى يحدد الذي هو الجملة قسيا
 اآليـات  في وذلك ، القرآنية اآليات لسياق مراعاة غير من المجازي المعنى على
   .)٢١٧(وجل عز الباري صفات تخص التي

 أصـول  تعارض التي العقدية اآليات جعلوا قد المعتزلة فإن ذلك عن فضالً
 أن تـصلح  التي اآليات أما ، المحكمة اآليات إلى يرد الذي بهالمتشا من ، مذهبهم

ـ  الـذي  المحكم من جعلوها المعتزلة فإن ، لهم دليالً تكون  اآليـات  إليـه  درـتُ
   .المتشابهة

  

  

                                                           

  . ٦٨٨ ، ١/٦٨٧ ، الكشاف تفسير ينظر) ٢١٧(



   القرآن تفسير في المعتزلة لمنهج أمثلة

 في تعالى اهللا رؤية مسألة التأويل استخدام في المعتزلة منهج بيانل وكمثال
 التوحيد وهو عندهم األول األصل من انطالقاً ــــ المعتزلة إن حيث ، اآلخرة

ـ ـ التنزيـه  ةجبح اآلخرة في وجل عز اهللا رؤية أنكروا ــــ  حـسب  ـــ

�U�U�U�U}�  :تعـالى  قوله مثل مذهبهم تؤيد التي اآليات حشدوا ثم ، ــــ تصورهم

Z�Y�X�W�VZ�Y�X�W�VZ�Y�X�W�VZ�Y�X�W�V[[[[�̂]�\��̂]�\��̂]�\��̂]�\��z)عنـدما  المعتزلة إن ثم ، )٢١٨ 

�I�I�I�I}�  :تعالى قوله مثل ، اآلخرة في تعالى اهللا رؤية تثبت التي ياتاآل اعترضتهم

O�N�M�L�K�JO�N�M�L�K�JO�N�M�L�K�JO�N�M�L�K�Jz)بالمجاز القول إلى مالواو التأويل إلى حينئذ لجأوا ، )٢١٩ ، 
 فقـد  ، فحسب بذلك يكتفوا ولم ، مذهبهم يوافق بما الرؤية ثبتتُ التي اآليات فأولوا
 الذي المتشابه من ــــ مذهبهم أصول ناقضت التي ــــ اآليات هذه جعلوا

   .المتشابهات إليه ردتُ أن ينبغي الذي المحكم الى وأرجعوها ، اهللا إال يعلمه ال

 من كثير في بالمعتزلة الخاصة التفسيرية القواعد هذه الزمخشري طبق وقد

�J�I�J�I�J�I�J�I}�  :اآليـة  يفـسر  أن أراد فعندما ، المعتزلة مذهب عارضتُ التي اآليات

O�N�M�LKO�N�M�LKO�N�M�LKO�N�M�LKz� َل هـإنـفـال أووالرجـاء  التوقّـع  " بمعنى اآلية هذه في نظر 
 الـى  هرد ينبغي الذي المتشابه من اآلية هذه عد فإنه المهمة يستكمل ولكي ، )٢٢٠("

�o�n�m�l�k�j�i�h�g�o�n�m�l�k�j�i�h�g�o�n�m�l�k�j�i�h�g�o�n�m�l�k�j�i�h�g}� : تعالى قوله تفسير في فقال ، المحكم

s�r�q�ps�r�q�ps�r�q�ps�r�q�ptttt����z)اآليـة  هـذه  تفسير في ــــ الزمخشري قال  .)٢٢١ 
                                                           

  .١٠٣ اآلية ، األنعام سورة) ٢١٨(

  .٢٣ ، ٢٢ اآلية ، القيامة سورة) ٢١٩(

  .٤/٦٦٣ ، الكشاف تفسير ينظر) ٢٢٠(

  .٧ ةاآلي من جزء ، عمران آل سورة) ٢٢١(



  { .واالشـتباه  االحتمال من حفظت بأن عبارتها أحكمت ، }�n�n�n�n {(   :ــــ

sssstttt����{ ، محتمالت مشتبهات. } �q�p�o�q�p�o�q�p�o�q�p�o{ ، ـ  الكتـاب  أصـل   :أي لتُحم 

 }��W�V�U�W�V�U�W�V�U�W�V�U{ ، } MMMM����NNNN����OOOO { :ذلك ومثال ، إليها ردوتُ ، عليها المتشابهات
()٢٢٢(.   

 إذا كـانوا  أنهم هو القرآن تفسيرهم في المعتزلة انتهجها التي القواعد ومن
 فإنهم ، ظاهرها غير على حمِلهاو تأويلها عن وعجزوا ، اآليات من آية عارضتهم

 تعـارض  التـي  اآليـات  عن ونيقول إنهم أي " ! التخييل " يسمى ما الى ونيلجؤ
   .التخييل أنواع من نوع إنها : يلهاتأو نع عجزوا والتي مذهبهم

 قـال   .)٢٢٣(ÃÃÃÃÇ�Æ�Å�Ä�Ç�Æ�Å�Ä�Ç�Æ�Å�Ä�Ç�Æ�Å�Ä�ÈÈÈÈ����z}�  :تعـالى و سـبحانه  قوله ففي
 كرسي وال ، فقط وتخييل لعظمته تصوير إال هو وما : ( الكشاف في الزمخشري

�z�y}�|�{��z�y}�|�{��z�y}�|�{��z�y}�|�{�}�  :تعالىو سبحانه قوله وفي  !)٢٢٤( )قاعد وال قعود وال ثمةَ

d�c�b�a� �̀_�~d�c�b�a� �̀_�~d�c�b�a� �̀_�~d�c�b�a� �̀_�~eeee����z)ــــ أعلم واهللا ــــ فيبدو ، )٢٢٥ 
 تأويـل  حتـى  أو ، القرآن إنزال معنى تأويل عليه استعصى عندما الزمخشري أن

 وقـد  ، )٢٢٦( )وتخييـل  تمثيل هذا(   :قال المذكورة اآلية في الوارد الجبل معنى
   .الكشاف تفسير في ِمراراً القول هذا مثل تكرر

                                                           

  .١/٣٦٥ ، الكشاف تفسير) ٢٢٢(

  .٢٥٥ اآلية من جزء ، البقرة سورة) ٢٢٣(

  .١/٣٢٨ ، الكشاف تفسير) ٢٢٤(

  .٢١ اآلية من جزء ، الحشر سورة) ٢٢٥(

  .٤/٥٠٨ ، الكشاف تفسير) ٢٢٦(



 لىإ ذريعة يكون قد مصراعيه على مجازال باب فتح أن المعتزلة أدرك لقد
 أنفـسهم  المعتزلة إن حيث ، وتعالى سبحانه اهللا كتاب في واالختالف التأويل كثرة

 من الخروج أجل ومن ، الكريم القرآن آيات من كثير ويلتأ في بينهم فيما اختلفوا
 المـسائل  حـلّ  فـي  حاولوها التي محاوالتهم جميع على حكموا(  فقد المأزق هذا

 إليـه  ذهـب  الـذي  هذا أن وبديهي  ...تعالى هللا مرادةٌ نهابأ القرآن في الموجودة
 هللا مراداً واحداً معنى القرآن من آية لكل أن من السنة أهل مذهب يخالف المعتزلة

 منهـا  يـراد  واجتهـادات  التمحاو فهي المحتملة المعاني من عداه وما ، تعالى
   .)٢٢٧( )قطع غير من اهللا مراد لىإ الوصول

 إخـضاع  فـي  يكمن الكريم القرآن فهم في الخلل أن األمة علماء أدرك لقد
 مـع  وتناقـضها  اآليـات  هذه تصادم الى يؤدي مما ، مسبقة لمفاهيم القرآن آيات

 رواسِبِه عن اهللا كتاب يفهم أن أراد من كلُّ يتجرد أن المفروض كان وقد ، بعضها
 يأتيه ال الذي اهللا كتاب نمعي من ونُظُمه ومفاهيمه اعتقاده يستقي لكي ، االعتقادية

   .خلفه من وال يديه بين من الباطل

 أصـحاب  بعـض  يصف وهو ــــ اهللا رمحـه ــــ تيمية ابن قال ولقد
 ثم ، رأياً اعتقدوا هؤالء مثل إن(   :الكريم بالقرآن االستدالل في الخاطئة المناهج

   .)٢٢٨( )عليه القرآن ألفاظ حملوا

                                                           

  ) .الشاملة الموسوعة . ( ٤/٨٣ , الذهبي حسين محمد ، والمفسرون التفسير) ٢٢٧(

  .١٣/٣٥٨ ، الفتاوى مجموع )٢٢٨(



kÜĐ¾a@sÛbrÛa@ZZZZ@ÝíëdnÛa@�aðŒb@pbíłÛ@òí‡ÔÈÛa@òÔÜÈn¾a@Ý–þbi@
Þëþa@‡äÇ@òÛ�nÈ¾a@I@‡îyìnÛa@H@NNNN@ @

 اآليات تأويل كيفية في التفسيرية وقواعدهم أصولهم المعتزلة وضع أن بعد
 فـي  شـرعوا  ، المجـاز  إلى الحقيقة من وإخراجها ، لمذهبهم المعاِرضة العقدية

 اللغوية لقواعدهم ضعوهاوأخ ، وأصولهم مذهبهم تعارض التي اآليات تلك استقراء
   .القرآن تفسير في

 لكـل  المجـاز  موضوع في ونلِّدـيستَ ال المعتزلة فإن لذكربا الجدير ومن
 بقيـة  أمـا  " والعدل التوحيد " فقط ليِناألو األصلين في به يستدلون بل ، أصولهم
 وإنمـا  ، بالمجاز لها يستدلون ال ــــ ِعلمي حد على ــــ فإنهم أصولهم

  :تعالى قوله مثل وعمومها اآليات بظواهر يستدلون فأحياناً ، أخرى بأدلة دلونيست

�{cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����z )ــذا, )٢٢٩ ــه وك  قول

��l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a}� : تعالى �̀_�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_z)٢٣٠(
 إن حيـث   ،   

 خالـد  الكبيرة صاحب أن يثبتوا حتى ، اآليات هذه وظواهر بعموم أخذوا المعتزلة
 الثالـث  الفصل في سيأتي كما ــــ النحوية باألدلة دلونيست وأحياناً, النار في

 بقيـة  يلمجازا للتأويل صالمخص المبحث هذا في أذكر لم فإني ولذلك ، ــــ
   .المعتزلة أصول

 من رأي وأذكر ، القرآنية اآلية في المعتزلة رأي أذكر فإني البيان ولزيادة
 اتفـق  مـا  أقصد فإني " السنة أهل " بمصطلح عبرتُ فإذا ، السنة أهل من خالفهم

                                                           

  .٩٣ اآلية من جزء ، النساء سورة) ٢٢٩(

  .١٦ ــــ ١٤ اآليات ، االنفطار سورة) ٢٣٠(



 " بمصطلح عبرتُ وإذا ، )٢٣٣(والماتريدية )٢٣٢(واألشعرية )٢٣١(السلَف جمهور عليه
   .غيرهم دون فقط السلَف جمهور عليه اتفق ما أقصد فإني " السلف

 ويقصدون المعتزلة عند األول األصل هو فالتوحيد المطلب لهذا بالنسبة أما
 ، اآلخـرة  فـي  اهللا رؤيـة  وإنكار العرش على الستواءا وإنكار الصفات إنكار به

   .مخلوق القرآن بأن اإليمان عندهم التوحيد يستوجب وكذلك

 ، قرآنيـة  آيـةٌ  مـذهبهم  عارضت إذا كانوا المعتزلة فإن المنطلق هذا من
 إلى عندئذ يلجؤون فإنهم ، له أثبتوه ما سبحانه عنه نَفَتْ أو ، هم نَفَوه ما هللا وأثبتت

 حقائق رد في ومنهجهم طريقتهم على األمثلة بعض وهذه ، بالمجاز والقول لتأويلا
   .مجازها إلى اآليات

����{{{{����||||����}}}}�����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz} : تعالى قوله ــــ ١

~~~~����____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����

kkkk����llllmmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����z)٢٣٤( ، {�yyyy����zzzz����

{{{{����||||����z)٢٣٥(.   

                                                           

 ) .التابعين وتابعو والتابعون الصحابة( األولى الثالثة القرون أصحاب هم) ٢٣١(

 الـسنة  أهـل  عقائـد  أثبتوا ، األشعري إسماعيل بن علي الحسن أبي اإلمام أتباع هم) ٢٣٢(
   .     العقلية ميةالكال والمناهج بالبراهين

 

 قريباً مذهبه كان ، الماتريدي منصور أبي محمود بن محمد بن محمد اإلمام أتباع هم) ٢٣٣(
  .ه ٣٣٣ سنة توفي ، األشعري مذهب من

  .٥٤ اآلية من ، األعراف سورة) ٢٣٤(

  . ٥ اآلية ، طه سورة) ٢٣٥(



 الخـالف  مـن  الكثير جرى التي اآليات من تُـعداِن اآليـتـان هـاتـان
 مـن  جـاءت  كما ونهايمر كانوا الصالح السلف أن المعلوم فمن ، بشأنها والنقاش

 المـسائل  هذه مثل في الخوض عن لشديدا همـِيـهـنَ مع ، تكييف وال تشبيه غير

 االسـتواء (   :فقـال  االستواء عن ــــاهللا رمحـهــــ مالك اإلمام سئل وقد ،
   .)٢٣٦( )بدعة عنه لسؤالوا ، مجهول والكيف ، معلوم

ـ ـ التوحيـد  عن مفهومهم من انطالقاً ــــ المعتزلة أن إال  لـم  ـــ
 القـول  إلى اضطرهم مما ، الموضوع هذا معالجة في األمة سلف طريقة يرتضوا
 الـذي  بالمعنى االستواء إثبات أن همالعتقاِد وذلك, المجاز طريقَ سالكين بالتأويل

 معنى أن إلى فذهبوا ، وتعالى سبحانه الباري لذات يموتجس تشبيه فيه السلف مهِهفَ

 استولى  :أي ، } ����ـ�َ {  : تعالى قوله من المقصود وأن ، االستيالء هو االستواء

   :)٢٣٧(لاألخط قاله شعر ببيت لقولهم واحتجوا

  )٢٣٨(مهراق دم أو سيف غير من   العراق على بشر استوى قد   

 هنا باالستواء المراد أن بينا قد(   :ارالجب عبد القاضي قال الشأن هذا وفي
 اهللا اسـتواء  أن إلـى  الجبائي علي أبو ذهب حين في  .)٢٣٩( )واالقتدار االستيالء

                                                           

  .  .٥١٦ ـ ٥١٥ ص ، تيمية البن والصفات األسماء) ٢٣٦(

 وهـو  ، نصراني شاعر األخطل مالك أبو طارقة بن الصلت بن غياث نب غوث هو) ٢٣٧(
 ه ٩٠ سنة مات ، واألخطل والفرزدق جرير  :زمانهم أهل أشعر أنهم اشتهر الذين الثالثة أحد

. 

 الخيـر  أبـي  بـن  يحيـى  ، األشرار القدرية المعتزلة على الرد في االنتصار ينظر) ٢٣٨(
 ١ط ، الريـاض  ، السلف أضواء النشر دار ، الخلف العزيز عبد بن سعود تحقيق ، العمراني

  .٢/٦١٩ ، ه ١٩٩٩،

 ، القاهرة ، التراث دار ، زرزور عدنان تحقيق ، الجبار عبد القاضي ، القرآن متشابه) ٢٣٩(
٣١٥/ ١.  



 تعالى قوله تفسير في فقال )٢٤٠(للعرش رفِعِه عن مجاز هو إنما العرش على تعالى

: { ____����̀̀̀̀����aaaa����bbbbz.  بـأن  عليه استوى ثم معناه(   :ــــ قال ــــ 
   .)٢٤١( )رفَعه

  

  الصفات آيات من األشاعرة موقف

 موضـوع  وهو ، عالقة ذي موضوع في أخوض أن علي لزاماً أجد وهنا
 أولـوا  المعتزلـة  إن إذ  ,اآليـات  هذه من األشاعرة بموقف يتعلّق للغاية حساس

 والمجـئ  واليـدين  الوجـه  أولـوا  أنهم كيف وسيأتي ، االستيالء بمعنى االستواء
 مـن  كثير يتوهمه حسبما ــــ األشاعرة تأويل مع تفقي مما وغيرها واإلتيان

 وتكـون  ، واحـدة  بوتــقـة في واألشاعرة المعتزلة فيضعون ، ــــ الناس
 فيهـا  النظرة هذه أن وأعتقد ، المعتزلة إلى النظرة ذات هي األشاعرة لىإ نظرتهم

   :يأتي ِلما والتشويش الخلط من كثيرال

 في السلف مذهب الى رجع أنه هو األشعري مذهب يهعل استقر ما آِخر إن : أوالً

 مـن  وذلك ، جلياً واضحاً ذلك يجد " اإلبانة " كتاب يقرأ والذي ، الخبرية الصفات
   :اآلتية النصوص خالل

                                                           

 ولكـنهم  ، تأويلها إلى يذهبون فإنهم آية مذهبهم عارضت إذا المعتزلة أن المعلوم من) ٢٤٠(
ـِقـون ال ــــ كلذ مع ــــ  اآلية منهم واحد كل يؤول بل ، واحد تأويل على يتَّــف

  .وجل عز هللا مرادةٌ هي القرآن تفسير في االجتهادات جميع إن  :قالوا ولذلك ، اجتهاده حسب

 خـضر  تحقيق ، الجبائي الوهاب عبد بن محمد علي ألبي ، الجبائي علي أبي تفسير) ٢٤١(
 ، ه ١٤٢٨ ، ١ ط ، بيـروت  ، العلميـة  الكتب دار ، المعتزلة تفاسير موسوعة ، بنها محمد

  . ٢٤٤ ص ، م ٢٠٠٧



(   :فقال ــــ اعتقادياً ــــ أحمد اإلمام مذهب يتبع أنه األشعري أثبت  :أ
 ، وجـل  عـز  ربنا اهللا بكتاب التمسك بها ندين التي وديانتنا ، به نقول الذي قولُنا

 والتـابعين  الـصحابة  السادة عن روى وما وسلم عليه اهللا صلى محمد نبينا وبسنة
 بـن  أحمـد  عبداهللا أبو به يقول كان وبما,  معتصمون بذلك ونحن الحديث وأئمة
 خـالف  ولما,  قائلون مثوبته وأجزل درجته ورفع وجهه اهللا نضر حنبل بن محمد
   .)٢٤٢( )لفونمخا قوله

 سبب أن وبين ،  "الحق عن الزائغين " وسماهم المعتزلة األشعري اإلمام ذكر  :ب
 واليـدين  الوجـه  مثـل  الخبرية الصفات تثبت التي النصوص تأويلهم هو زيغهم

 فإن  :بعد أما (  " : اإلبانة " كتابه في قال إذ ، وغـيـرها لزوـنـوال والعينين
 تقليد إلى أهواؤهم بهم مالت القدر وأهل المعتزلة من لحقا عن الزائغين من كثيراً

 بـه  ينزل لم تأويالً آرائهم على القرآن فتأولوا ، أسالفهم من مضى ومن رؤوسهم
 عـز  قولـه  مع وجه هللا يكون أن ودفعوا  ...برهاناً بـه أوضـح وال سلطانا اهللا

 هقول مع يدان له يكون أن وأنكروا  ،   )٢٤٣(tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyyz}�  :وجل

)٢٤٤(³³³³����́́́́����µµµµz}�  :سبحانه
}�  :سبحانه قوله مع عينان له يكون أن وأنكروا  ، 

�|�{�|�{�|�{�|�{z)وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن روي ما ونفوا ،.. . )٢٤٥:  » ��َ? َ��  �.  �ـ�
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 ٢٠ص ، اإلبانة) ٢٤٢(

  .٥٥ اآلية ، الرحمن سورة) ٢٤٣(

  .٧٥ اآلية من جزء ، ص سورة) ٢٤٤(

  .١٤ اآلية من جزء ، القمر سورة) ٢٤٥(

 رقـم  ، الكبـرى  السنن في النسائي رواه والحديث  .١٩ ــــ ١٤ ص ، اإلبانة) ٢٤٦(
  .٦/١٢٥ ،١٠٣٢١ الحديث



 في شرع األهواء أهل ــــ اهللا رمحـه ــــ األشعري اإلمام ذم أن بعد  :جـ
 وكتبـه  ومالئكتـه  باهللا نقر أنا  :قولنا وجملة(   :فقال ، به يدين لذيا اعتقاده ذكر

 اهللا صـلى  اهللا رسول عن الثقات رواه وما ، اهللا عند من به جاءوا وبما ، ورسله
 ذيـال هـوجـال ىـلـع رشـعـال ىـلـع وىـتـاس اهللا وأن  ...وسلم عليه

ـ ـمـمـال عن منزهاً استواء أراده الذي نىـعـمـالـوب ، هـالـق  )٢٤٧(ةـارس
 وجهـاً  حانهـبـس هـل وأن  ...ولـلـحـوال نـكـمـتـوال رارـقـتـواالس

ـ ـحـبـس هـل وأن ، tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyyz}� : قال كما كيف بال  هـان

�µ} : قـال كـمـا فـيـك الـب نـديـي �́µ� �́µ� �́µ� �́¶¶¶¶����z  ...عينين سبحانه له وأن 

   .)٢٤٨( )z}�|}�|}�|}�|} : سبحانه لقا كما كيف بال

 األشعري رجوع بتتث التي " اإلبانة " كتاب من نقلتُها النصوص بعض هذه
   .السلف مذهب إلى الصفات مسألة في

 الحسن أبي إلى"  اإلبانة"  كتاب نسبة في التشكيك العلماء بعض حاول وقد
ـ  قطعي بدليل يأتوا لم ولكنهم ، ذلك في األدلة بعض وذكروا األشعري  ، وسملم

 قـال  حيث ذكرتُه الذي اعتقاده فيها أثبت أخرى كتباً لألشعري فإن هذا عن فضالً
 باهللا اإلقرار والسنة الحديث أهل عليه ما جملة(   " :اإلسالميين مقاالت " كتابه في

 وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا رسول عن الثقات رواه وما ، اهللا عند من جاء وما ، ومالئكته

 بـال  يدين له وأن ، �yyyy����zzzz����{{{{����||||����z}  :قال كما عرشه على اهللا وأن... 

                                                           

  .التصحيف عليها دخل ثم المماسة لعلها) ٢٤٧(

  .٢٢، ٢١ ص ، اإلبانة) ٢٤٨(



)٢٤٩(�Ã�Â�Á�Ã�Â�Á�Ã�Â�Á�Ã�Â�Áz}� قال وكما ، µ�´µ�´µ�´µ�´¶¶¶¶����z} : قال كما كيف
 عينين له وأن  ،   

   .)٢٥٠( )...���z}�|�}�|�}�|�}�|�}� : قال كما كيف بال

 تأويل لىإ مالوا الذين ــــ خصوصاً المتأخرين ــــ األشاعرة إن : ثانياً

 األشاعرة ألن وذلك ، المعتزلة افقواو بأنهم القول يمكن ال الخبرية الصفات بعض
 ولـم  ، الـصالح  الـسلف  على ينكروا لم فإنهم العقدية اآليات بعض أولوا عندما

 مـذهب  بأن األشاعرة صرح بل , تفسيرهم يخَطِّئوا ولم ، بالضالل عليهم يحكموا
 تفـسير  يرتـضوا  لـم  فإنهم المعتزلة أما ، األسلم المذهب هو الصفات في السلف
   .بالتجسيم السلف اتَّهمواو ، الصفات آليات السلف

 بعـض  أولـوا  عنـدما  األشاعرة أن ــــ أعلم واهللا ــــ لي ويبدو
 كما ، السلف تفسير عن بديالً اآليات لهذه تأويلهم يجعلوا لم فإنهم ، العقدية اآليات

 سياقات الى ينظرون انواـك مـهـإنـف اتـاآلي ذهـه أولوا عندما األشاعرة إن
 يـدينون  كـانوا  األشـاعرة  أن هو الكالم هذا من وقصدي ، ولوازمها اآليات ذهه

 أخـرى  اعتبارات المفهوم هذا لىإ أضافوا ولكنهم ، الشأن هذا في فالسل بمفهوم
ـ ـقـوم ولوازمهـا  العقديـة  اآليات تلك بسياق تتعلق ـ ـمـوك ، دهاـاص  الـث

 حيـث ,  ��yyyy����zzzz����{{{{����||||�z}�� :تعالى قوله ذكرتُه ما على يـقـيـبـطـت
 ولكنهم ، واعتقدوه به دانوا إنهم بل ، اآلية لهذه السلف فَهم يـلغوا لم األشاعرة إن

 مـن  نإ إذ ، ومقاصدها ولوازمها اآلية هذه بسياق المتعلقة المفاهيم بعض أضافوا
 االسـتواء  مفهـوم  لـى إ المفاهيم هذه فأضافوا ، ستيالءواال القدرةُ االستواء لوازم

                                                           

  .٦٤ ، اآلية من جزء ، المائدة سورة) ٢٤٩(

  .٢٩٠ص ، اإلسالميين مقاالت) ٢٥٠(



 وعلى ، الصالح السلف مفهوم وهو األول األصلي مللمفهو إلغاء غير من األصلي
   .تأويلها لىإ األشاعرة متأخّرو ماَل التي اتاآلي جميع قياس يمكننا القاعدة هذه

 السلف لَـفَـعــله صحيحاً هذا األشاعرة مفهوم كان لو  :قائل يقول وقد
   .بدعة المفهوم هذا فيعد ، وهيفعل لم ولكنهم ،

 أيضاً السلف فعله قد بل ، األشاعرة يبتدعه لم المفهوم هذا إن هو وابوالج
ـ  والـصحابة  السلف عن وردت التأويالت من الكثير هناك إن حيث  وإن ــــ
(   :الزركـشي  قـال  وقـد  ــــ وتَـثَبـت دراسة إلى يحتاج منها الكثير كان

 وقـد   ...موغيره عباس وابن مسعود وابن علي التأويل عـنه نُـقـل ومـمـن
 يـأتي  أو {  :تعالى قوله في أحمد تأويل يعلى أبي القاضي عن الجوزي ابن حكى
  .)٢٥١( ) }ربـك  أمـر  يـأتي  أو {  :قوله بدليل أمره إال هو وهل  :قال ،  }ربك

 كل { القصص سورة تفسير باب(   :فـقـال ، البخاري ذكره ما ذلك من ويكفينا
 فهـل   .)٢٥٢( )اهللا وجه به ُأريـد ما إال  :ويقال ، ملكه إال } وجهه إال هالك شئ
 معروفٌ فالبخاري ، ال  :الجواب ؟ بالملك الوجه أول عندما معتزلياً البخاري كان

 بعـض  فـذكَر  الكريمـة  اآلية هذه لوازم لىإ نظر ولكنه ، السلف مذهب اتباعهب
   .األشاعرة فعله ما عين هو وهذا .لوازمها

 ، )٢٥٣(tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyyz}�  :تعـالى  قولـه  ــــ ٢

|�|�|�|�����}}}}}� : سبحانه وقوله ، )٢٥٤(ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjjz} : تعالى وقوله

                                                           

  .٢/٧٩ ، للزركشي البرهان) ٢٥١(

  .٤/١٧٨٨ ، القصص سورة تفسير باب ، البخاري صحيح) ٢٥٢(

  .٢٧ اآلية ، الرحمن سورة )٢٥٣(

  .٨٨ اآلية من جزء ، القصص سورة )٢٥٤(



z)٢٥٥( ، تعالى وقوله : {�\\\\����]]]]����̂̂̂̂����z)³³³³}�  :وجـل  عـز  وقوله ، )٢٥٦����

´́́́����µµµµz )٢٥٧( ، وقوله قائل ِمن عز:  {����GGGG����HHHH����IIII����JJJJKKKKz)ونحوها ، )٢٥٨ 

 أن لومومع ، سبحانه اهللا إلى وتنسبها اليد أو العين أو الوجه رذكُتَ التي اآليات من
 تـشبيه  غير من سبحانه بذاته يليق بما اهللا مراد على بها اإليمان هو السلف مذهب

   .تجسيم أو
 األول األصـل  يعـارض  ما اآليات هذه في أن اعتقدوا فإنهم المعتزلة أما

  :اآلتي النحو على وذلك ، بالمجاز والقول التأويل الى أوافلج ، التوحيد وهو عندهم

  

   .تعالى اهللا إلى منسوباً الوجه فيها رذُِك التي اآليات  :أ

 قولـه  مثـل  وجـل  عز اهللا إلى منسوباً الوجه فيها ذكري التي اآليات ففي 

 امالنظّ يمـإبراه بـذه حيث . tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyyz}� :تعالىو سبحانه

 وأن ،  }tttt����uuuu����vvvv {  :وتعالى سبحانه قوله في )٢٥٩(زائدة " وجه " كلمة أن إلى
   .)٢٦٠(ربك ويبقى : هو معناها

                                                           

  .١٤ اآلية من جزء ، القمر سورة )٢٥٥(

  .٣٩ اآلية من جزء ، طه سورة )٢٥٦(

  .٧٥ اآلية من جزء ، ص سورة )٢٥٧(

  .١٠ اآلية من جزء ، الفتح سورة) ٢٥٨(

 اللغويين جمهور عند المجاز أنواع من نوعاً يعد والتقدير والزيادة الحذف موضوع إن) ٢٥٩(
  .المطلب هذا في النظام قول ذكرتُ ولذلك ،

  .١٦٧ ص ، اإلسالميين مقاالت ينظر) ٢٦٠(



 اهللا ذات هـو  بالوجـه  المقصود أن إلى المعتزلة من كثير ذهب حين في 

����eeee}� : تعـالى  قوله في بالوجه المراد(   :الجبار عبد القاضي قالف ، وتعالى سبحانه

j�i�h�g�fj�i�h�g�fj�i�h�g�fj�i�h�g�fkkkk�o�n�m�l��o�n�m�l��o�n�m�l��o�n�m�l�z      ،  الـذات  بمعنـى  والوجـه  ، ذاته : أي 
   .)٢٦١( )اللغة في مشهور

 والوجـه  ، ذاتُـه  } uuuu����vvvv{ (   :الخصوص هذا في الزمخشري قال وقد
 هـو  وهـذا  ، العـرب  كالم ببعض لرأيه استشهد ثم [ والذات الجملة عن به يعبر

 وجـه  أين  :يقولون مكة ومساكين ] تفسيره في الزمخشري عند المعتاد األسلوب
 ــــ أيضاً ــــ الزمخشري وقال ، )٢٦٢( )؟ الهوان من ينقذني كريم عربي

  }iiii����jjjj{ (   : �ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjjz} : عالىتو سبحانه اهللا قول تفسير في
   .)٢٦٣( )الذات عن به ربعي والوجه ، إياه إال ،

 أو الثواب أو بلةالِق بمعنى الوجه تأويل إلى المعتزلة بعض ذهب قد كما
        .)٢٦٤(الجزاء

   .سبحانه اهللا إلى منسوبةً اليد فيها ذُِكرت التي اآليات  :ب

                                                           

  .٢٢٧ ص ، الخمسة األصول شرح) ٢٦١(

  .٤٤٦ ، ٤/٤٤٥ ، الكشاف تفسير) ٢٦٢(

   .٣/٤٤١ ، نفسه المصدر) ٢٦٣(

 أبـو  الدين شمس الجوزية قيم ابن ، والمعطلة الجهمية على المرسلة الصواعق ينظر) ٢٦٤(
 ، ه ١٤٠٨ ، ١ط ، الريـاض  ، العاصـمة  دار ، اهللا الـدخيل  محمد بن علي د قتحقي ، بكر

٢/١٧٤.  



 مفردةً ــــ تعالى اهللا إلى منسوبة " اليد " ذكر فيها جاء التي اآليات ماأ
 أخرى أحياناً وبالنعمة أحياناً بالقوة المعتزلة أولها فقد ، ــــ ومجموعةً ومثنّاةً

.  

, ³³³³����́́́́����µµµµz}�  :تعالى قوله في اليد إن(   :الجبار عبد القاضي قال

ـ   :الـقـي ، الـلـغـة فـي ظـاهـر وذلـك ، الـقـوة ـعـنـىمـب  اـم
 القاضي ــــ َلأوّ حين في  .)٢٦٥( )قوة : أي ، دـي رـاألم ذاـه يـف يـل

 اليـد  معنى بأن, )٢٦٦(�Ã�Â�Á�Ã�Â�Á�Ã�Â�Á�Ã�Â�Áz}� : تعالى قوله ــــ أيضاً الجبار عبد
   .)٢٦٧(النعمة هو اآلية هذه في

��������GGGG����HHHH����IIII} : وتعـالى  سـبحانه  اهللا قول تفسير في لزمخشريا قال وقد

JJJJKKKKz أيـدي  تعلـو  تـي ال اهللا رسـول  يد أن يريد(   :ــــ قال ــــ 

 وإنما ، األجسام صفات وعن الجوارح عن منزه تعالى واهللا ، اهللا يد هي المبايعين
 بينهمـا  تفـاوت  غير من اهللا مع كعقده الرسول مع الميثاق عقد أن تقرير المعنى

()٢٦٨(.   

   سبحانه اهللا إلى منسوبةً العين فيها ذُِكرت التي اآليات  :جـ

 سـبحانه  اهللا إلى منسوبة  "العين"  كرِذ فيها رىج التي لآليات بالنسبة أما
ـ  ومجموعةً مفردةً ــــ وتعالى  األصـم  بكـر  أبـو  أولهـا  فقـد  ، ــــ

                                                           

  .٢٢٨ ص ، الخمسة األصول شرح) ٢٦٥(

  .٦٤ اآلية من جزء المائدة سورة) ٢٦٦(

  .٢٢٧ ص ، الخمسة األصول شرح ينظر) ٢٦٧(

  .٤/٣٣٧ ، الكشاف تفسير) ٢٦٨(



�}  :تعـالى  لقولـه  تفسيره ففي ، والرعاية الحفظ عن مجاز بأنها )٢٦٩(المعتزلي

\\\\����]]]]����̂̂̂̂����z في يقال كما ، وحفظي وكالءتي بحياطتي وتغذى لتربى(   :قال 
 فـي  " العين"  الجبائي َلأو بينما  .)٢٧٠()عليك اهللا عين  :الحياطةو بالحفظ الدعاء

 الرضـاع  لك ويطلب لتربى(   :فقال والمعرفة العلم مـعـنـاها بـأن اآلية نفس
   .)٢٧١( )ومعرفة مني علم على

 السابقة اآلية َلفأو ينالسابقَ القولين بين يجمع أن حاول فإنه الزمخشري أما
   .)٢٧٢(والرعاية بةالمراق بمعنى نفسها

   .المعتزلة رأي مناقشة

 العلماء أقوال وذكرت ، المقبول التأويل شروط السابق المطلب في نقلت لقد
ـ ـي أن  :ألولا  : (هـي  شروط ثالثة للتأويل ذكروا إنهم حيث ، ذلك في  ونـك

 وكـل  ،  الشرع صاحب عادة أو ،  االستعمال عرف أو ،  اللغة علوض قاًـمواف
 بـذلك  المراد أن على الدليل يقوم أن  :الثاني  .بصحيح فليس هذا نع خرج تأويل
 كـان  إذا : الثالث  .فيه كثيراً يستعمل ال كان إذا عليه لِمح الذي المعنى هو اللفظ

                                                           

 مـن  الجبار عبد القاضي عده . المعتزلي األصم كيسان بن الرحمن عبد بكر أبو هو) ٢٦٩(
  . هـ ٢٢٥ ت ، المعتزلة من السادسة الطبقة

 ، بنها محمد خضر د تحقيق ، األصم كيسان بن الرحمن عبد ، األصم بكر أبي تفسير) ٢٧٠(
ـ  ١٤٢٨ ، ١ ط ، وبيروت ، العلمية الكتب دار ، المعتزلة تفاسير موسوعة  ، م ٢٠٠٧ هـ

  .١٨٩ ص

  .٣٧٥ ص ، ائيالجب علي أبي تفسير) ٢٧١(

  .٣/٦٥ ، الكشاف تفسير ينظر) ٢٧٢(



 فـي  المعتزلـة  راعـى  فهل  .)٢٧٣( )خفياً ال جلياً يكون أن بد فال بالقياس التأويل
  ؟ الشروط هذه جميع اآليات لهذه تأويلهم

 ، الـشرع  لعادة موافقاً المقبول التأويل يكون أن اشترطوا قد العلماء أن ابم
 فـإن  ، عليـه  حمـل  الذي المعنى هو اللفظ بذلك المراد أن على الدليل يقوم وأن

 تثبـت  شرعية عادة أو شرعي دليل يوجد ال إذ ، الشروط هذه يراعوا لم المعتزلة
 بـبعض  واستشهادهم ، فقط اللغة عوض على اعتمادهم أما ، المعتزلة إليه ذهب ما

 الدليل وجود مع إال الخطيرة المسائل هذه مثل في وحده يكفي ال فإنه العرب كالم
 فإن السابقة اآليات تأويل في الشرعي بالدليل يأتوا لم المعتزلة أن وبما ، الشرعي
 مـردوداً  يعد تأويلهم فإن هذا وعلى ، المذكورة الثالثة الشروط يستوِف لم تأويلهم

   .مقبول غير

����¿¿¿¿����¾¾¾¾}� ، )٢٧٤(����z¿¿¿¿����¾¾¾¾����½½½½����¼¼¼¼����««««}�  :تعالى قوله ــــ ٣

ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����Ç�ÆÇ�ÆÇ�ÆÇ�Æ����z)٢٧٥( ، {�ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ�����È�È�È�È

z)٢٧٦( ، {GGGG����HHHH�����I�I�I�Iz)مـن  يفهـم  التـي  الكريمـة  اآليات من ونحوها ، )٢٧٧ 

 الـسلف  أكثر يمررها والتي ، تعالى اهللا إلى منسوبان انواإلتي المجئ أن ظاهرها
� ا� ��ات ���� �� ��� جاءت كما� �  .و�

ـ اقـنـت اتـاآلي ذهـه في رأوا ةـزلـتـعـمـال أن إال  ظـاهراً  ضاًـ
ـ  ذلــك  وفـي ، الـتـوحـيـد عـن الخاص مـفـهـومـهـم مـع  الـق

                                                           

  . ٢/٣٤ ، األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد) ٢٧٣(

  .٢٢ اآلية من جزء ، الفجر سورة) ٢٧٤(

  .٢١٠ اآلية من جزء ، البقرة سورة) ٢٧٥(

   .٢٦ اآلية من جزء ، النحل سورة) ٢٧٦(

  .١٥٨ اآلية من جزء ، األنعام سورة) ٢٧٧(



 ال بما ورد قد القرآن أن ترى أال(   :األمالي في المعتزلي المرتضى ريفـشـال
����¾¾¾¾����½½½½����¼¼¼¼����««««} : تعالى كقوله ، واالنتقال حركةال من تعالى اهللا على يجوز

¿¿¿¿����z ، تعالى وقوله:  �{¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����z�

 عليه االنتقال واستحالة ، بجسم ليس تعالى اهللا أن على األدلة وضوح مع بد وال �
 يقتـضيه  عمـا  والعدول ، الظواهر هذه تأول من األجسام على إال يجوز ال الذي

 وهو ــــ المعتزلي الرماني لوقا  .)٢٧٨( )بعد أو التأويل قَرب ألفاظها صريح
ـ ـ الـسابقة  اآليـات  في اهللا إلى المنسوبين واإلتيان المجئ معنى يبين (   :ـــ

ـ ـل األكبر األعظم عن اإلخبار مخرج الكالم إخراج  :الثالث الضرب  ، مبالغةـل
����««««}�  :تعـالى  قولـه  ومنه ، له عظيم جيش جاء إذا ، الملك جاء  :القائل كقول

¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����z ، الكالم في المبالغة على له مجيئا اآليات دالئل مجئ فجعل 
 فجعـل  ، بأسه مـظـبع أتاهم  :أي ، �ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ�����È�È�È�Èz}  :ومنه ،

 هـولـق هـنـوم ، الـكـالم في ـــمـبـالـغـةال ىـلـع له ياناًـإت ذلك
   .)٢٨٠( ))٢٧٩(�À�¿�¾�½�¼�»�À�¿�¾�½�¼�»�À�¿�¾�½�¼�»�À�¿�¾�½�¼�»z}�  :ىـالـعـت

  اآليات لهذه المعتزلة مفسري تأويل

   .تعالى اهللا إلى منسوباً المجيء فيها ورد التي تاآليا  :أ

 لواأو المعتزلة فإن والرماني الرضي الشريف ذكره الذي األساس على بناء

 وأن ، اآلية في محذوفاً كالماً هنالك بأن ،  }��ـ�  �ـ�� {  : وتعالى سبحانه اهللا قول

                                                           

  .٢/٣٩٩ ، المرتضى أمالي) ٢٧٨(

  . ١٤٣ اآلية من جزء ، األعراف سورة) ٢٧٩(

 ، الرمـاني  عيـسى  بن علي الحسن ألبي ، الـقـرآن إعـجـاز فـي الـنـكـت) ٢٨٠(
 ] تـاريخ  دون مـن  [ ، القاهرة ، المعارف دار ، سالم زغلول ومحمد اهللا خلف محمد تحقيق

  .١٠٥ ، ١٠٤ص



 والقـضاء  ثوابال أو العقاب بمجئ يؤولها وبعضهم  .ربك أمر وجاء : هو التقدير

 ، } ��ـ�  �ـ��  {  :اآلية تفسير في الجبائي علي أبو قال  .ذلك أشبه وما والمحاسبة

 : الجبـار  عبـد  القاضي قالو ، )٢٨١( )ومحاسبته وقضاؤه ربك أمر  :أي(   :قال
ـ ـادتـع ىـلـع اًـريـج ، رهـيـغ وأراد نفسه ذكر تعالى إنه( ـ  مـه  يـف
  . )٢٨٣( )مقامه يهإل المضاف وإقامة ، )٢٨٢(مضافـال ذفـح

 موضـوع  فـي  كـتبوا الـذيـن لـعـلـمـاءا هورـمـج نأ وبـمـا
ـ ـال أن إلـى ذهبوا قد المجاز الحقيقة  أنــواع  مــن  نــوع  هــو  ذفـح

 : ( ــــ لهـالـ هـمــرح ــــ الـسـيـوطـي قـال حـيـث ، الـمـجـاز
 ، الحـذف  أحـدها  : ستة وهي . المجاز من عدها في مختلف أنواع في . فصل

 في لاقواأل هذه أوردتُ فلذلك ، )٢٨٤( )بعضهم وأنكره ، المجاز من أنه فالمشهور
   .المطلب هذا

   .تعالى اهللا إلى منسوباً اإلتيان فيها ورد التي اآليات : ب

 لـى إ منسوباً اإلتيان فيها ورد التي لآليات المعتزلة تأويل في الحال وكذلك
   .وتعالى سبحانه اهللا

                                                           

  .٤٨٨ ص ، الجبائي تفسير) ٢٨١(

ـ  المضاف حذف عن يتكلم وهو ـــ المسالك أوضح في هشام ابن قال) ٢٨٢(   :ــــ
 فالغالـب  ، المضاف المحذوف كان فإن ، إليه ومضاف مضاف من عِلم ما يحذف أن يجوز(

  .ربك أمر وجاء  :أي } ربك وجاء {  :نحو إليه المضاف إعرابه في يخلفه أن

  .٢٢٩ ص ، الخمسة األصول شرح) ٢٨٣(

  .٢/١١٠ ، القرآن ومعل في اإلتقان) ٢٨٤(



´��µ�´�¸�¶�µ�´�¸�¶�µ�´�¸�¶�µ¶�¸�}� : كقوله ، وبأسه أمره إتيان اهللا يانإت(   :الزمخشري قال

¾�½�¼�»�º�¹¾�½�¼�»�º�¹¾�½�¼�»�º�¹¾�½�¼�»�º�¹¿¿¿¿z )٢٨٥( ، �{�f�e�f�e�f�e�f�ez)يكـون  أن ويجوز ، )٢٨٦ 
� . )٢٨٧( )بنقمته أو ببأسه اهللا يأتيهم أن بمعنى ، محذوفاً به المأتي �

   .)٢٨٨(IIII����JJJJ����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����z}�  :تعالى قوله ــــ ٤

 أهل اعتقاد هو هذاو ، اآلخرة في اهللا رؤيةَ هاظاهر يثبت الكريمة اآلية هذه
 الـصحيحة  األحاديـث  مـن  ورد وبمـا  اآلية بهذه ينمستدلِّ هبهمامذ بجميع السنة

   .المستفيضة

 تـشبيه  فيه اآلية هذه بظاهر األخذ فإن التوحيد عن المعتزلة مفهوم حسببو       
 ، بالمجـاز  والقول التأويل الى ألجأهم مما ، الىوتع سبحانه الباري لذات وتجسيم

 وتـارة  ، والرجـاء  بالتأميل وتارة ، باالنتظار اآلية هذه في النظر يؤولون ةًفتار
 طريـق  عن اآلية ظاهر مفهوم نفي ذلك من همدصوقَ ، وهكذا بالمعرفة يؤولونها

 النظـر  معنى المعتزلي األصم بكر أبو حمل قدو ، ) بعد أو التأويل قَرب(  التأويل
 معنـى  : يعني[  معناه إن(   :فقال ، للكرامة للتأما على السابقة الكريمة اآلية في

   .)٢٨٩( )الكرامة لتجديد مؤملة ] النظر

                                                           

  .٣٣ اآلية من جزء ، النحل سورة) ٢٨٥(

  .٤ اآلية من جزء ، األعراف سورة) ٢٨٦(

  .١/٢٨١ ، الكشاف تفسير) ٢٨٧(

  .٢٣ ، ٢٢ اآلية ، القيامة سورة) ٢٨٨(

   .٢٥١ ص ، األصم بكر أبي تفسير) ٢٨٩(



 نـه أل ثـم  ، االنتظار بمعنى اآلية في النظر أول فإنه الجبائي علي أبو أما       
التأويل هذا بأن أحس ٢٩٠( "إلـى  " الجر بحرف يتعدى ال االنتظار ألن ؛ دمستبع( 
 ، لفالن منتظر أنا  :فيقال الجر حروف ببعض ىعدتُ قد نتظاراال لفظة إن(   :فقال
   .)٢٩١( )بعض مقام بعضها يقوم الجر حروف ألن بإلى تُعدى أن ممتنع فغير

 فـي  " ناظرة " معنى أن فزعم ، بعيداً منحى الجبار عبد القاضي نحى بينما
   .)٢٩٢( )للمعرفة طلباً بالقلب التفكر(   :هو الكريمة اآلية

 ثـم  ، والرجاء التوقع عن مجاز بأنها  )ناظرة(  معنى الزمخشري َلأو وقد
 إليـه  منظـوراً  كـان  لو إليه نظرهمب فاختصاصه(   :فقال العرب بأساليب استدل
 أن معـه  يـصح  والذي ، االختصاص معه يصح معنى على حمله فوجب ، محال
 والرجاء وقعالت معنى تريد بي يصنع ما ناظر فالن إلى أنا : الناس قول من يكون

   :القائل قول ومنه ،

  نعما زدتني دونك والبحر           مِلٍك من إليك نظرت وإذا      

أبـوابهم  النـاس  يغلـق  حين الظهر وقت بمكة مستجدية سروريةٌ عتِموس 
   .)٢٩٣( )وإليكم اهللا الى نويظرة عيينتي : تقول مقائلهم لىإ ويأوون

                                                           

 إال يكـن  لـم  إليه نظرت  :قلت وإذا(  :٥/٢١٧ " العرب لسان " في منظور ابن قال) ٢٩٠(
 ) .بالعين

  .٤٧٩ ـ ٤٧٨ ، الجبائي علي أبي تفسير) ٢٩١(

  .٢/٦٧٤ ، القرآن متشابه) ٢٩٢(

  .٤/٦٦٣ ، الكشاف تفسير) ٢٩٣(



}� ، )٢٩٤(ªªªª����««««����¬¬¬¬����®®®®����̄̄̄̄����°°°°����±±±±�����²�²�²�²z}� : تعالى قوله ــــ ٥

¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����z)٢٩٥( ، �{¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����

ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅz)٢٩٦(.   

 ضةًِرامع المعتزلةُ عدها التي الكثيرة والدالئل مسائلال من فيها اآليات هذه
 وهي ، سبحانه هللا المنسوبة الكالم صفة المسائل هذه ومن ، عندهم التوحيد لمفهوم
 سبحانه أنه هو اآلية هذه من الداللة ووجه(   .إجماعاً السنة أهل أثبتها التي الصفة
 غيـر  ذلـك  قولـه  أن على يدل مما  "كُن " بقول ويوجدها األشياء يخلق أنه أخبر

 ذلـك  جـراء  مـن  ويلزم ، به يخلَق ما الى الحتاج مخلوقاً كان لو ألنه ، مخلوق
   .)٢٩٧( )التسلسل

ـ  ، وتعـالى  سـبحانه  اهللا عـن  الكالم صفة نفوا المعتزلة أن وبما  فواـونَ
 مناص عندهم يكن لم نهفإ ، قديماً القرآن يكون أن ــــ ذلك على بناء ــــ

 مـن  بشواهد )٢٩٨(المعتزلي الكعبي القاسم أبو استدلَّ وقد ، المجاز لىإ اللجوء من
 مجـازاً  ــــ القول يصدر فقد ، حقيقته على يكون ال قد القول أن تبين شعرال

   :الشاعر بقول واستشهد ،الجماد من وحتى بل ، الحيوان من ــــ

                                                           

  .١١٧ اآلية من جزء ، البقرة سورة) ٢٩٤(

   .٤٠ اآلية ، النحل سورة) ٢٩٥(

  .٨٢ اآلية ، يس سورة) ٢٩٦(

  .٣/١١٢٧ ، الكريم رآنالق آليات اإلعرابي التوجيه تعدد في العقدي األثر) ٢٩٧(

 ٢٧٣ سنة ولد الكعبي البلخي محمود بن أحمد بن اهللا عبد القاسم أبو المعتزلة شيخ هو) ٢٩٨(
 سـنة  وقيل ، هـ ٣٢٧ سنة توفي ، المعتزلة أئمة من ، االعتزال إلى يدعو داعية كان ، هـ

  .١٥/٢٥٥ ، النبالء أعالم سير ينظر  .ه ٣٠٩



  )٢٩٩(بطني مألت قد رويداً مهالً     قطني وقال حوضال امتأل

 : تعـالى  لقوله آخر تأويالً ذكر وغيِره البيت هذاب الكعبي استشهد أن وبعد

{®®®®����̄̄̄̄����°°°°����±±±±�����²�²�²�²z.  عالمةٌ أنه  :اآلخر والوجه : ( فقال جللمالئكة اهللا هالَع 
   . )٣٠٠( )أمراً أحدث أنه علموا سمعوها إذا

ـ  مطلقاً اهللا عن الكالم صفةَ نافياً ــــ الزمخشري قالو  فـي  ــــ

 ، وتمثيل الكالم من مجاز وهذا(   :�����²�²�²�²z±±±±����°°°°����̄̄̄̄����®®®®}�  :تعالى قوله تفسير
   .)٣٠١( )ثَم قوَل وال

��������aaaa����bbbb����cccc����ddddeeee����ffff����gggghhhh̀̀`̀����____}�  :تعـالى  قولـه  ــــ ٦

iiii����jjjjkkkk����llll����mmmm�����n�n�n�nz)�٠�( ، �{`̀̀̀����aaaa����bbbbcccc����dddd����eeee�f�f�f�f

z)٣٠٣( ،��{»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿z)تثبـت  التـي  اآليات من ونحوها ، )٣٠٤ 

 ، الـصفات  هذه إثبات هو السنة أهل مذهب أن ومعلوم ، وجّل عز هللا العلم صفة
  :ويقولـون  ، جملةً القديمة الصفات فينكرون المعتزلة أما ، لمبِع معاِل سبحانه فاهللا
 هـذا  وفـي  ، قديمـة  صـفة  هللا يثبتون فال ، بذاته عالم هو بل ، بعلم ال المع هو

                                                           

 كلمات معاني في الزاهر ينظر . النجم أبو اسمه شاعر إلى اهعز ياألنبار بكر أبو نسب )٢٩٩(
  . ٢/٣٢٣ , الضامن حاتم . د تحقيق , الناس

 محمـد  خضر د تحقيق ، البلخي أحمد بن اهللا عبد ، البلخي الكعبي القاسم أبي تفسير) ٣٠٠(
 م ٢٠٠٧ ، هـ ١٤٢٨ ، ١ط ، بيروت ، العلمية الكتب دار ، المعتزلة تفاسير موسوعة ، بنها

   .٢٢٤ ص ،

  .١/٢٠٧ ، الكشاف تفسير) ٣٠١(

  .١٦٦ اآلية من جزء ، النساء سورة) ٣٠٢(

  .٧ اآلية من جزء ، األعراف سورة) ٣٠٣(

  .٢٥٥ اآلية من جزء ، البقرة سورة) ٣٠٤(



 قديمة وصفةً معنى هللا أثبت من(   :عطاء بن واصل المعتزلة شيخ قال الخصوص
   . )٣٠٥( )إلهين أثبت فقد

 هللا العلم صفة إثبات في صريح ����aaaa����bbbbccccz̀̀̀`}�  :تعالى قوله أن وبما
����ffff {  :تعـالى  قولـه (   :فقال اآليات هذه الجبار عبد القاضي أوَل فقد ، ىتعال

gggg{  ، تعالى هوقول ، به عالم وهو : أي:  �{`̀̀̀����aaaa����bbbbccccz ونحن  :أي 
 ، )٣٠٦( )معلوماته : أي ، z¿¿¿¿����¾¾¾¾����½½½½����¼¼¼¼����««««}�  :تعالى وقوله ، به لمونعِا
 وأن ، التأويـل  هـذا  يحتمل السابقة اآليات سياق بأن الجبار عبد القاضي برر ثم

 قـد  والعلـم  : ( فقـال  " معلوم " و " عاِلم " معنى وتريد العلم كلمة تطلق العرب
 هـذا  جـرى   :يقال ، أخرى مرةً المعلوم يـوف رةًـم مـاِلـعـال يـف يستعمل
  :أي ، الـشافعي  وعلـم  حنيفة أبي علم هذا : ويقال ، به عالم وأنا  :أي ، بعلمي

   .)٣٠٧( )معلومها

����̀̀̀`}�(   :فقال ، " عاِلم " بمعنى العلم تأويل إلى الزمخشري لجأ وكذا 

aaaa����ccccz ، مـنهم  كان ما إليهم والمرسل الرسل على } bbbb {  بـأحوالهم  عـاِلمين 
 عـز  اهللا قول الزمخشري َلأو وكذلك ، )٣٠٨( )وأفعالهم وأقوالهم والباطنة الظاهرة

 اآليـة  هذه في بالعلم المقصود بأن  ، ����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂÃ�z¿¿¿¿����¾¾¾¾����½½½½����¼¼¼¼����««««�} : وجل
ـ  فقال ،المعلومات هو ـ  الزمخـشري  ــــ  مـن  ، } ¿¿¿¿����¾¾¾¾{  : ( ــــ

   .)٣٠٩( )معلوماته

                                                           

  .٢/٤٠ ، والنحل الملل) ٣٠٥(

  .٢١٢ ص ، الخمسة األصول شرح) ٣٠٦(

  .نفسها الصفحة ، نفسه المصدر) ٣٠٧(

  .٢/٨٥ ، الكشاف) ٣٠٨(

  .١/٣٢٨ ، نفسه المصدر) ٣٠٩(



kÜĐ¾a@Éia‹Ûa@ZZZZ@ÝíëdnÛa@�aðŒb@pbíłÛ@òí‡ÔÈÛa@òÔÜÈn¾a@Ý–þbi@
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 جملة عندهم العدل ويتضمن ، أصولهم من ثانياً أصالً العدَل المعتزلة أثبت
   :منها أمور

   .العقليان والتقبيح التحسين ــــ أ

   .اهللا على األصلح فعل وجوب ــــ ب

  . العباد ألفعال اهللا خلق إنكار ــــ جـ

ل فقد هذا على بناءالعـدل  عـن  المفهوم هذا تناقض آية كل المعتزلة أو ، 
   .المجاز إلى الحقيقة من وأخرجوها

   .الموضوع هذا في المعتزلة عند التطبيقية األمثلة بعض وهذه

ـــ١ ــه ـــ ــالى قول  ، )�١٠(�iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnnoooo����z}  :تع

{pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvvwwww����z)٣١١( ، {�FFFF����GGGG����HHHH�����I�I�I�Iz)٣١٢( ، 

{ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnnz)٣١٣(.   

 أصـول  مـن  الثـاني  األصل مع تتعارض شابهها وما الكريمة اآليات هذه
 إن إذ ، تعـالى  اهللا علـى  األصلح فعل وجوب وخصوصاً " العدل " وهو المعتزلة

                                                           

  .٢٦ اآلية من جزء ، البقرة سورة )٣١٠(

  .٤ اآلية من جزء ، إبراهيم سورة )٣١١(

  .٢٣ اآلية من جزء ، الجاثية سورة )٣١٢(

  .١٤٦ اآلية من جزء ، األعراف سورة )٣١٣(



 ظـاهر  ينِْسب ــــ الهداية عن والصرفَ اإلضالَل هاظاهر ينِسب اآليات هذه
 يعتقدون المعتزلة جعل مما ، تعالىو سبحانه اهللا إلى ــــ ذلك كلَّ اآليات هذه
 عن اآليات هذه فصرفوا ، ومعتقداتهم أصولهم مع تناقضاً اآليات هذه ظاهر في أن

   .تأويلها لىإ وذهبوا ظواهرها

 هـذه  تأويل على اتفقوا قد أنهم مع المعتزلة أن هو إليه اإلشارة تجدر ومما
 اتفقـوا  تيال اآليات بهذه المراد المعنى في واضحاً اختالفاً اختلفوا ولكنهم ، اآليات

   .تأويلها على

 أن إثبات هو األهم المعتزلة هدف أن ــــ أعلم واهللا ــــ لي يبدوو
 بأي المفسرون ولهايؤ أن عندهم بأس ال ذلك بعد ثم ، رادم غير اآليات هذه ظاهر
 مـن  ىالمرتـض  الشريف قال كما  )بعد أو التأويل هذا قَرب(  سواء ، كان تأويل

   .المعتزلة

 وميـلٍ  ، التأويـل  في إسراٍف من المعتزلة به قام ما فإن التعبير صح وإذا
 اآليـات  ظـواهر  علـى  للتشويش المعتزلة قادها محاولةً يعد المجاز إلى واضح

   .الكريمة اآليات لهذه التأويالت تكثير طريق عن لمذهبهم المناقضة

 لـه  اآليـات  هذه في الوارد ضاللاإل أن إلى الجبار عبد القاضي ذهب فقد

تعالى قوله تفسير في فقال ، الزمخشري ذكره الذي غير آخر معنى:  {�pppp����qqqq����

rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvvwwww����z:   )قالوا:  ـِسـنْـيأو ، والهدايـة  الضاللة لىإ همب 
 فإن هذا على ، )٣١٤( )كفره على له جزاء ويهلكه يعاقبه بأن يشاء من يضل  :يقال

   .والهالك العقوبة هو الجبار عبد قاضيال عند اإلضالل معنى

                                                           

  .٢/٤١٣ ، القرآن متشابه) ٣١٤(



  :تعـالى و سبحانه قوله في الوارد اإلضالل ِفعَل َلأو فإنه الزمخشري أما

{iiii����jjjj����kkkkz ، لـى إ وليس سببه إلى دسِنُأ قد اآلية هذه في اإلضالل بأن 
 تعـالى  اهللا الـى  اإلضالل وإسناد(   :ــــ الزمخشري ــــ فقال ، فاعله
 قـوم  بـه  واهتدى ، قوم به لَّفض المثل ضرب لما ألنه ؛ بالسب الى الفعل إسناد
 اهللا قـول  الزمخـشري  فسر عندما األمر وكذلك ، )٣١٥( )وهداهم لضاللهم تسبب

 ذلـك  وجعل(   :الزمخشري قال  .)٣١٦(Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�ÆÍ�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�ÆÍ�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�ÆÍ�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æz}�  :تعالى
 نـه فكأ ، واهتدوا ضلوا بأن سبباً كانت لما محنته ألن منه وهدى , اهللا من إضالالً
   .)٣١٧( )الكالم في االتساع على بها هداهمو بها أضلهم

 علـى  ضاللاإل لحمي(   :فقال آخر منحى الجبائي علي أبو نحى حين في
 التـي  المجاز مةوص من الخالص أجل ومن ، )٣١٨(  )الجنة طريق عن اإلضالل

 نمـا وإ ، مجازاً ليس ذكره الذي المعنى هذا أن الجبائي ادعى بها المعتزلة اشتهر
 بـل  ، تـأويالً  ليس الحقيقة في وهذا  :المعتزلة قالت : ( فقال ، بعينها الحقيقة هو

 فيهـا  وليس ، لهمِضي تعالى أنه على تدل اآلية فإن ، ظاهره على للّفظ )٣١٩(حمالً
ـ  يـضلهم  تعـالى  أنه على نحملها فنحن ؟ يضلهم )٣٢٠(عماذا أنه على داللة  نـع

                                                           

  .١٤٨ ، ١/١٤٧ ، الكشاف تفسير) ٣١٥(

  .١٥٥ اآلية من جزء ، األعراف سورة) ٣١٦(

  .٢/١٥٦ ، الكشاف تفسير) ٣١٧(

  .٦٩ ص ، الجبائي علي أبي تفسير) ٣١٨(

  :قولـه  علـى  معطوفة ليست ألنها بالرفع تكون أن والمفروض ، بالنصب هي هكذا) ٣١٩(
   .استئنافية جملة هي بل ،) تأويالً ليس(

  .يضلهم شئ أي عن  :يعني) ٣٢٠(



 ذاـه نـم رآنـقـال يـف اـم لـك واـلـمـح مـث ، ةـنـجـال قـريـط
   .)٣٢١( )محملـال ذاـه ىـلــع سـنـجـال

 فـي  الوارد اإلضالل معنى أن الى المعتزلة بعض ذهب قدف هذا عن فضالً
 أن الـى  بعضهم وذهب ، )٣٢٢( ضالين وجدهم سبحانه اهللا أن : هو السابقة اآليات
   .)٣٢٣(ضالين سماهم اهللا أن  :هو المعنى

 ، ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnnz}�  :تعـالى  قولـه  أما
ـ ـقـال وـأب الـق دـقـف ـ ـعـكـال مـاس ـ ـتـعـمـال يـب ـ  يـزل  يـف
ـ ـطـإب نـع رفـأصـس اهـنـعـم(   :يرهـسـفـت ـ ـطـوال ـهاال  نـع
  :أي ، فالن نم عـكنـأمـس  :يقال ، حججها نمـ ـهرهأظ اـمـب اـهـيـف
   .)٣٢٤()أذاه نـم

  

   .المعتزلة رأي مناقشة

 اهللا إلـى  والهدايـة  اإلضالل تنسب التي اآليات حقيقة نيثبتو السنة أهل إن
 تحتملـه  ال فإنه ، اآليات هذه تأويل كثرة من المعتزلة إليه ذهب ما أما ، وجل عز

 ، المقبول التأويل شروط يستوِف لم المعتزلة فتأويل ، الشرع وال العرف وال اللغة
 مـن  وتجعله ، المتشابه إلى كله هذا ترد والقدرية : ( فقال القيم ابن عليهم رد وقد

                                                           

  .٦٩ ص ، الجبائي علي أبي تفسير) ٣٢١(

 ، الزرعـي  بكر أبي بن محمد الدين شمس اهللا عبد أبو القيم ابن ، العليل شفاء ينظر) ٣٢٢(
  .٨٣ ص ، هـ ١٣٩٨ ، بيروت ، الفكر دار ، الحلبي الدين بدر محمد تحقيق

  .٣٣٠ ص ، الفرق بين الفرق ينظر) ٣٢٣(

  .٢٢٤ ص ، البلخي الكعبي القاسم أبي تفسير) ٣٢٤(



 اهللا تـسمية  ذلك من المراد  :بعضهم كقول ... هغير على هلُوتتأو ، القرآن متشابه
 ممـا  وهذا ، بذلك العبد تسمية مجرد ضاللهوإ داهه فجعلوا ، وضاالً مهتدياً العبد

إبطال في القيم ابن سلك وقد ، )٣٢٥( )عليه اآليات هذه حمل يصح ال أنه قطعاً علمي 
 ال العـرب  لغة عن فضالً اللغات جميع أن مبيـناً اللغوي المسلك المعتزلة تأويل

 فـضالً  األمم من ةمأ لغة في وليس : ( قال إذ المعتزلة ذكره الذي التأويل تحتمل
 وهـل  ، ضاالً سماه وأضله ، مهتدياً اهسم بمعنى داهه وأكملها اللغات أفصح عن

 فـي  هذا يصح وكيف ؟ ماًِهفَ سماه إذا مهوفه ؟ عالماً اهسم إذا مهعلَّ يقال أن يصح

 فهـل  ، )٣٢٦(r�q�p�o�n�m�l�kr�q�p�o�n�m�l�kr�q�p�o�n�m�l�kr�q�p�o�n�m�l�kssss����z}�  :تعالى قوله مثل
 ولكـن  ، مهتدين مهتسميت عليك ليس هذا من للقرآن المحرفة القدرية غير أحد مِهفَ

   .)٣٢٧( )؟ مهتدياً يشاء من يسمي اهللا

ـــ ٢ ــه ـــ ــالى قول ����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����QQQQ����RRRRSSSS����TTTT����UUUU}� : تع

VVVVWWWWz)���( ، {ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxxyyyy����z)�� ( ، {K�K�K�K�����LLLL����MMMMNNNN����

OOOO����PPPP����QQQQ����RRRR����SSSS����z)اهللا أن على ظاهرها يدل التي اآليات من ونحوها .  )��٠ 

 ، إيمـانهم  عـدم  لـى إ أدى مما ، الكفار قلوب على عبطَ أو متَخَ وتعالى سبحانه
األصـلح  فعـل  وجوب في المعتزلة مذهب يعارض اآليات هذه ظاهر أن ومعلوم 

   .اآليات تلك تأويل لىإ فذهبوا ، وجل عز اهللا على
                                                           

 . ١/٨٢ ، العليل شفاء) ٣٢٥(

  .٢٧٢ اآلية من جزء ، البقرة سورة (326)

  .١/٨٢ ، العليل شفاء(327) 

  .٧ اآلية من جزء ، البقرة سورة) ٣٢٨(

  .١٠ اآلية من جزء ، البقرة سورة) ٣٢٩(

  .١٥٥ اآلية من جزء ، النساء سورة) ٣٣٠(



 مـن  نوع أنها على أشبهها ماو اآلية هذه المعتزلي األصم بكر أبو َلأوّ وقد
 ، )٣٣١( )عليها كالمختوم فصارت قلوبهم من تمكن الكفر إن(   :فقال التشبيه أنواع

 ذلك إن(   :فقال ، ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxxyyyy����z}�  :تعالى اهللا قول َلأوّ أنه كما
   .)٣٣٢( )عليهم لدعاءا سبيل على

 من يتخلص أن يحاول ما غالباً أنه والمالحظ ــــ الجبائي علي أبو أما
 المعتزلـة  أصـول  مـع  يتوافـق  بما ولكن ، ظاهرها على اآليات ويفسر المجاز

  : ـ #�ل ـ  MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����QQQQ����RRRRSSSS����z}�  :تعالى قوله تفسير في قال فقد ــــ
 فتـستدل  ، هموسـمعِ  الكفـار  قلوب في اهللا يجعلها ةٌموِس عالمةٌ بذلك المراد إن( 

 فـي  يكون أن يبعد فال ، أبداً يؤمنون ال أنهم وعلى ، كفار أنهم على بذلك المالئكة
ـ  ، )٣٣٣( )اـهـب ةـكـالئـمـال رفـعـت عالمة المؤمنين قلوب ـ  دـوق دـأي 

(   :الـقـف يـائـبـجـال رـيـسـفـت ارـبـجـال دـبــع يـاضـقـال
 بعالمـة  قلوبهم على مـلَّـع أنه المراد أن على ] الختم  :نييع [ حملي أن ويجب
   .)٣٣٤( )الذم أهل من أنهم المالئكة بها تعرف

 علـى  الخـتم  معنى ما  :قلتَ فإن(   :الخصوص هذا في الزمخشري قالو       
 ، قـة الحقي علـى  ثَم تغشية وال ختم ال  :قلتُ ؟ األبصار وتغشية واألسماع القلوب

ـ ـيـِلـفَ وجـل  عز اهللا الى الختم إسناد وأما ... المجاز باب من هو وإنما  هبـنَ
 العرضـي  غير قيلْالخَ كالشئ قدمها وثبات ، تمكنها فرط في الصفة هذه أن على

                                                           

  .٣٣ ص ، األصم بكر أبي تفسير) ٣٣١(

  .نفسها الصفحة ، نفسه المصدر) ٣٣٢(

  .٦٧ ص ، الجبائي علي أبي تفسير) ٣٣٣(

  .٥٢ ـ ١/٥١ ، القرآن متشابه) ٣٣٤(



����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����QQQQ}�  :تعـالى  قوله تفسير في أيضاً الزمخشري وقال . )٣٣٥()

RRRRSSSS����TTTT����UUUU����VVVVWWWWz   ،  أن ويجوز : ( قال غير من نفسه في اإلسناد ستعاري 
  ...حقيقة لغيره وهو ، مجازال سبيل على اهللا اسم لىإ مسنداً الختم فيكون ، هللا اهللا

 الـذي  هـو  كان لما سبحانه اهللا أن إال ، الكافر أو الحقيقة في الخاِتم هو فالشيطان
   .)٣٣٦( )المسبب لىإ الفعل يسند كما الختم إليه أسند ومكّنه أقدره

����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����z)��!( ، �{mmmm}�  :تعالى قوله ــــ ٣

nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrrssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����z)ــا ، )٣٣٨ ــن ونحوه ــات م  اآلي

 عباده أفعال وخَلَق ، المقادير قدر وتعالى سبحانه اهللا أن تُثِبت التي العقدية القرآنية
   .والجماعة السنة أهل من المسلمين جمهور يعتقده ما هو وهذا ،

 بالعـدل  والمقصود ، المعتزلة أصول من الثاني األصل هو العدل أن وبما
 ، العباد ألفعال اهللا خلق إنكار منها ــــ أسلفنا كما ــــ أمور جملة عندهم

 رهاظاه عن باآليات فعدلوا ، هممذهب بطلـي ما اآليات هذه في رأوا المعتزلة فإن
   .والمجاز بالتأويل متمسكين ،

 تكـون  أن يمكن ال المشيئة هذه أن لىإ المعتزلي األصم بكر أبو ذهب وقد
 فـي الـمـشـيـئـة هـذه تـكـون وإنـمـا ، الـدنـيـا الـحـيـاة فـي

ـ و القيامة تـقـوم اـدمـنـع وذلـك ، اآلخـرة ـ ـلـكـتـال زولـي  ، فـي
 فــي  حـيـنـئـٍذ ويـقـع ، الـسـيـئـة أعـمـالـه اإلنـسـان ويـرى

                                                           

  .٨٩ ـ ١/٨٨ ، الكشاف تفسير) ٣٣٥(

  .١/٩١ ، نفسه المصدر) ٣٣٦(

  .٢٩ اآلية ، التكوير سورة) ٣٣٧(

  .٥٦ اآلية ، المدثر سورة) ٣٣٨(



ـ ـف ، والـنـدامـة الـحـسـرة  فـــي  األصــم  بـكــر  أبــو  الـق

ـ  ، ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ�����Å�Å�Å�Åz}�  :تــعـالـى قـولـه ـرتـفـســي  ــــ
 أن إال اختياراً اهللا مرضاة لىإ الطريق اتخاذ تشاؤون وما : أي : ( ــــ قـال
 والتكليف ذلك ينفعكم وال ، تشاؤون حينئذف ، إليه وإلجاءكم عليه إجباركم اهللا يشاء
   .)٣٣٩( )زائل

  

 لليـؤو   "لجاءواإل القسر"  ةـظريـنـب ريـشـخـزمـال اءـج وقـد
 الــله  قـول تـفـسـيـر فـي قـال حـيـث ، ردـقَـال أثبتت التي ياتاآل

(   :ــــ الـق ــــ  .�mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrrssssz}  :وتعالى سـبـحـانـه
 )٣٤٠( )إليه مـئهـجـلـوي رـذكـال ىـلـع مـرهـسـقـي أن إال يـنـعـي
ـ  أيـــضـاً  ــــ الـزمـخــشــري الـق كذلكو ، ـ  ــــ  يـف

ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ�����Å�Å�Å�Å}�  :ىـالـعـوت انهـحـبـس اهللا ولـق رـيـســفـت

z.  اهللا بقـسر  إال يشاؤها ال من يا أنتم تشاءونها اوم(   :ــــ قال ــــ 
   .)٣٤١()وإلجائه

  

  
                                                           

  .٢٥٢ ص ، األصم بِكر أبي تفسير) ٣٣٩(

   .٤/٦٥٨ ، الكشاف تفسير) ٣٤٠(

  .٤/٧١٤ ، الكشاف تفسير) ٣٤١(
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 أصـولهم  لتأييـد  المعاني على داللتها حيث من األلفاظ المعتزلة سخَّر لقد       
 إن إذ ، يريـدون  مـا  إلى للوصول واسعاً باباً األمر هذا في ووجدوا ، ومعتقداتهم

 مع يتوافق بما يستعملها أن مذهب لكل يمكن مختلفة دالالت لأللفاظ أن المعلوم من
   .ومعتقده رأيه

 أهميـة  معرفة من بد ال فإنه ، لمبحثا هذا تفصيالت في الدخول وقبل لذا
 تعامـلِ  وكيفيـة  ، ــــ المعاني على األلفاظ داللة : أعني ــــ العلم هذا

   .مقاصدهم إلى الوصول أجل من العلم هذا مع المعتزلة

  



kÜĐ¾a@Þëþa@ZZZZ@òîàçc@òÛü†@ÃbÐÛþa@óÜÇ@ïãbÈ¾a@NNNN)عامة نظرة(@ @

 من غيره مع يتواصل اجتماعياً ناًكائ اإلنسان جعل قد وتعالى سبحانه اهللا إن
 الحيـاة  متطلبـات  تتيـسر  لكي التواصل لهذا وسيلة من بد ال فكان ، جنسه أبناء

 التـي  المعـاني  علـى  تحتوي التي األلفاظ من أفضل وسيلة توجد وال ، المتنوعة
   .عنها التعبير الى اإلنسان يحتاج

 األصول علماء عليها أطلق التي هي المعاني على تدل التي األلفاظ هذه إن
 ، بعـضهم  مع الناس تعامل في األساسية الوسيلة وهي " الوضعية اللفظية الداللة" 

 وقـد  . )٣٤٢(األخـرى  الدالالت من داللة أي يهتؤد ال ما المقاصد من تؤدي وهي
 أو ، أطلـق  متى بحيث اللفظ كون : ( بأنها الوضعية اللفظية الداللةَ العلماء عرف
   .)٣٤٣( )معناه منه ِهمفُ تُخُيَل

ـ  اللغوية المفردات من عظيمة بثروة تتمتع العربية اللغة إن  التـي  ــــ
 فـي  إحـصاؤها  يمكن المفردات هذه كانت وإذا ــــ اللغة معاجم في جِمعت

 مـن  يكـون  فعندها والجمل السياقات إلى انتقلت إذا فإنها لها، المخصصة المعاجم
                                                           

 ثم ، ووضعية ، وطبيعية ، عقلية داللة أقسام ثالثة الى الداللةَ الوضع علماء قسم لقد) ٣٤٢(
   :وهي ستة المجموع فأصبح ، لفظية وغير لفظية الى الثالثة هذه من واحدة كل قسموا

   .صاحبه حياة على الصوت كداللة  :عقلية لفظية داللة ــــ أ
   .النار على الدخان كداللة  :عقلية لفظية غير داللة ــــ ب

   .التألّم على األنين كداللة  :طبيعية لفظية داللة ــــ جـ
   .الخجل على الحمرة كداللة  :طبيعية لفظية غير داللة ــــ د
) المطلب هذا مدار وهي ، وأهمها الدالالت أوضح هي وهذه(  وضعية لفظية داللة ــــ ه
.  
    .البالد على رائطالخ كداللة  :وضعية لفظية غير داللة ــــ و
 

  .١/١٤٠ ، ٦٩١ التعريف رقم ، التعريفات) ٣٤٣(



 جملـة  من معناها يتغير اللغوية المفردة ألن ذلكو ، معانيها إحصاء المستحيل شبه
 مـن  الكلمة معنى يتبين الذي والمعيار ــــ معلوم هو كما ــــ أخرى إلى

 األلفـاظ  داللة علم فإن لذا ، الجملة داخل الكلمة وضع هو الذي السياق هو خالله
 مـصائر  إن ذإ ، تطبيقي حي علم وهو ، اللغوية العلوم أهم من يعد المعاني على

 أرض على نشاهد فنحن ، خاصة لغوية مدلوالت على تتحدد وأمم ودول أشخاص
 وقـرارات  ومواثيق وقانونية وحقوقية سياسية وعقود اتفاقات من يجري ما الواقع

 حـتــى  أو ، سـيـاسـيــاً  صـراعاً  أن كيف ونشاهد ، المختلفة األمم بين
 أو حـذفها  أو كلمة إضافة حول الفهماخت بسبب الدول هذه بين ينشب قد حـربـياً

   .األمم تلك بين الموقَّع الميثاق في معناها تفسير

 علـى  تحيـى  قـد  خطير سلبي أو إيجابي أثر له يكون قد الكلمة مدلول إن
 بـن  خالد قال عندما ذلك على دليل وخير ، الناس من كثير نفوس تزهق أو أساسه

 هـذا  فظـن  ، ) األسرى أدفئ : ( جنوده ألحد ــــ عنه اهللا رضي ــــ الوليد
 قبيلة إلى ينتمي الجندي هذا ألن وذلك ، ) األسرى اقتل : ( هو المعنى أن الجندي

   .)٣٤٤(بها الخاصة لهجتها لها

ـَّن المنطلق هذا من  يكـن  لـم  الـذي  اللفظية الداللة علم أهمية لنا تـتبـي
 الدرجـة  وبـنفس  األمم كل به اهتمت علم هو بل ، وحدهم العرب باهتمام يحظى
   .االهتمام من العالية

                                                           

 كثيـر  بـن  عمـر  بن إسماعيل الفداء ألبي ، والـنـهاية الـبـدايـة يـنـظـر) ٣٤٤( 
  . ٦/٣٢٢ ، بيروت ، المعارف مكتبة ، القرشي



 بين العالقة وأن ، ومعنى مبنى عن عبارة هي األلفاظ أن فيه ريب ال ومما
 النـاس  يفهـم  حتى الكونية الضروريات من هي بل ، جداً وثيقة ومعانيها األلفاظ
   .يريده عما ويعبر ، يضمره ما يظِهر أن اإلنسان ويستطيع ، بعضاً بعضهم

 النـاس  صـدور  فـي  قائمـة  المعاني : ( الخصوص هذا في حظالجا قال
 والـمـتــصـلـة  ، نـفـوسـهــم  في والمتخلِّجة ، أذهانهم في المتصورة
 ومحجوبـة  ، وحـشية  وبعيدة ، خفية مستورة ، فكرهم في والحادثة ، بخواطرهم

 . . . عنهـا  وإخبـارهم  ، لهـا  ذكـرهم  المعـاني  تلك يحيي وإنما . . . مكنونة
 ، االختصار وحسن ، اإلشارة وصـواب ، الـداللـة وضـوح قـدر عـلـىو

 وكانـت  ، وأفصح أوضح الداللة كانت وكلما ، المعنى إظهار يكون المدخل ودقة
   .)٣٤٥( )وأنجع أنفع كان ، وأنور أبين اإلشارة

 منظور في : ( اللغوية الداللة أهمية مبيناً علي حسين محمد الدكتور ويقول
 بالغياً الداللة تتبلور حيث ، الفني التأصيل ذروة الداللي البحث يحتلُّ الغيالب النقد

 عالمـةً  الـدالَّ  تجعل التي الدقيقة التفاصيل عند وذلك ، واحدة جملةً ونقدياً ولغوياً
 القائمـة  والعالقـة  ، بالمعـاني  عليها يؤكد أمارةً والمدلوَل ، باألشكال إليها يرمز
   .)٣٤٦( )التقائهما عن خضتتم محورية نتيجة بينهما

 الكلمـة  هذه تفيده الذي المعنى في تكون وقيمتها الكلمة فائدة أن والحاصل
 ، عليـه  تدلُّ معنى غير من لكلمة ــــ مطلقاً ــــ قيمة وال ، عليه وتدلُّ

                                                           

 دار ، عطـوي  فوزي تحقيق ، الجاحظ بحر بن عمرو عثمان ألبي ، والتبيين البيان) ٣٤٥(
  .١/٥٥ ، بيروت ، صعب

 قـسم  ،  الكوفـة  جامعة الى مقدم بحث ، علي حسين محمدل ،  الداللي البحث تطور) ٣٤٦(
  ٢ص ، القرآنية الدراسات



 وهذا ، أكبر قيمتها كانت كلما ، أتم المقصود المعنى على الكلمة داللة كانت وكلما
   .والمذاهب والفرق األمم عليه فقتات بديهي أمر

 علـى  أكَّدوا إنهم إذ ، ذكرتُه الذي لهذا مغاير موقف للمعتزلة يكن ولم هذا
   .ــــ معانيها على األلفاظ داللة : أي ــــ الداللة علم أهمية

 بـحـيـث ، اللغة في أجلّاء عـلـماء لمذهبهم انتمى قد المعتزلة أن وبما
 إلـى  الـسباقين  من كانوا فإنهم ، اللغة علوم في ركـبـيـ شـأن لـهـم كـان

 بـين  يـربط  المعتزلي اللغوي جـني ابـن إن إذ ، الـمـوضـوع بهذا االهتمام
(   :فيقـول  ، والمعنـى  الصوت بين عالقةً هنالك أن أساس على ومعانيها األلفاظ
 ويكد المسموعات األصوات من هو إنّما كلّها اللّغات أصل أن إلى بعضهم وذهب
 وصهيل ، الغراب ونعيق ، الحمار وشحيج ، الماء وخرير ، الرعد وحنين ، الريح

 وهـذا  ، بعد فيما ذلك عن اللّغات ولدت ثم ، ذلك ونحو ، الظّبي ونزيب ، الفرس
   .)٣٤٧( )متقبل ومذهب صالح وجه عندي

 ــــ الـمـعـتـزلـي الجاحظ بحر بن عمرو عثمان أبو ينبه وكذلك
 وكيف ، اللفظية الداللة بعلم االعـتـنـاء أهـمـية عـلـى ــــ أيـضـاً

 فقال , المعاني على داللتها حيث من األلفاظ قيمة بمعرفة االهتمام المتكلم على أن
 انيـعـمـال دارـأق رفـعـي أن للمتكلم ينبغي " : ( والتبيين البيان " كتاِبِه في

 ، الحـاالت  أقـدار  وبـين  ، ينالمستمع أقدار نـيـوب اـهـنـيـب وازنـوي ،
 ، المعـاني  أقـدار  على الكالم أقدار يقسم حتى ، مقاماً ذلك من طبقة لكل فيجعل

                                                           

 تـحـقـيـق ، جـنـي بـن عـثـمـان الـفـتـح ألبـي ، الـخـصـائـص) ٣٤٧(
  .١/٤٧ ، بيروت ، العربي الكتاب دار ، الـنـجار عـلـي مـحـمـد



 الحـاالت  تلك أقدار على المستمعين وأقدار ، المقامات أقدار على المعاني ويقسم
()٣٤٨(.   

 المـذاهب  مـن  غيـرهم  مع اتفقوا قد المعتزلة أن ذكره سبق مما يتحصل
 بـين  الخـالف  كـان  وإنما ، معانيها على األلفاظ داللة علم أهمية على الكالمية
 التطبيقـي  العملـي  الجانب في يتمثل الشأن هذا في المذاهب من وغيرهم المعتزلة

 مختلفـون  ولكـنهم  ــــ نظرياً ــــ متفقون الجميع إن : أي ، العلم لهذا
 ، التطبيقي الجانب في شرعوا إذا إنهم هو ذلك ومعنى ، ــــ تطبيقياً ــــ

ـ  المعاني على داللتها حيث من ــــ األلفاظ يتناولون وبدأوا  فهنـا   ــــ
 أو المعنـى  هذا على اللفظ داللة في وغيرهم المعتزلة بين الخالف يحصل سوف

 إلـى  الرجـوع  من ــــ االختالف هذا مثل وجود عند ــــ بد وال , ذاك
   .المرجوح لرأيا من الراجح الرأي يتبين حتى شرعي أو لغوي دليل

  

  

                                                           

  .١٣٩/ا ، لتبيينوا البيان) ٣٤٨(
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 علـى  للداللة األلفاظ مع التعامل كيفية في ضوابطهم المعتزلة وضع أن بعد
 الكلمة كانت فإذا ، بأصولهم العالقة ذات القرآنية اآليات تتبع في شرعوا ، المعاني

 المعـاني  بـأقرب  يأخذون المعتزلة فإن ، أكثر أو معنيين ذات اآلية في الموجودة
   .وأصولهم مذهبهم على داللةً

 ، أصـولهم  لكل الجانب هذا في يستدلوا لم المعتزلة أن بالذكر الجدير ومن
 ) والعـدل  التوحيد : ( عندهم األولَين لألصلَين األلفاظ توظيف في استدلوا إنهم بل
 عـن  لها استدلوا ـــــ القول أسلفتُ وكما ــــ فإنهم أصولهم بقية أما ،

 األصـولية  األدلة بعض طريق عن أو ، اإلعرابية الناحية من اللغة توظيف طريق
   .الكريم القرآن آيات لبعض العامة األلفاظ مثل

 هـذه  وظَّفـوا  المعتزلـة  فإن وحرف وفعل اسم على تنقسم الكلمة أن وبما
 أن كيـف  سيتبين المطلب هذا وفي ، مذهبهم أصول مع يتوافق بما لثالثةا األقسام

 لألسماء المطلب هذا أفردتُ وإنما ، آرائهم لتأييد واألفعال األسماء وظَّفوا المعتزلة
   .بعض من بعضها اشتقاق ِإلمكاِن فقط واألفعال

 توظيـف  فـي  المعتزلـة  تناولهـا  التي التطبيقية النماذج بعض يأتي وفيما
 عنـدهم  األول األصل في مذهبهم تؤيد التي المعاني على للداللة واألفعال األسماء

   .التوحيد وهو

  

  



   "جـعـــل " داللة : أوالً

   .)٣٤٩(��z��y���x��w��v��u��{��z��y���x��w��v��u��{��z��y���x��w��v��u��{��z��y���x��w��v��uz}��}� : تعالى قال

 الواردة " جعل " كلمة داللة في اإلسالمية الفرق بين والـخالف الكالم كثر
 مـن  ُأثيـرت  مـسألة  إلى اآلية هذه في االختالف ويرجع ، الكريمة اآلية هذه في

 ، القـرآن  بخلـق  القـول  هي المسألة تلك ، المعتزلة ومنهم الكالمية الفرق بعض
 ذكره ما الفتنة تلك ِعظَم من وبلغ ، فيها المسلمون وقع ومحنة فتنة إلى أدت والتي

 الفقهاء منع قد ، عظيم أمر في الزمان ذلك في الناس وكان : ( بقولهم المؤرخون
 سـائر  مـن  غيرهما وفي ، ببغداد الجامعين في القعود من والدعاؤون والمحدثون

 ، الـجـهــم  بـن ومـحـمـداً الـمـريـسـي بـشـراً إال الـمـواضـع
   .)٣٥٠( )مذهبهما على لهما موافقاً كان ومن

 األصـل  مباحـث  ضمن من المعتزلة عده قد " القرآن خلق " موضوع إن
 أنكـروا  قـد  كانوا المعتزلة أن المعلوم من إن حيث ، التوحيد وهو عندهم لاألو

 فـإنهم  المفهوم لهذا ونتيجةً ، " الكالم " صفة الصفات هذه ومن ، اإللهية الصفات
 حـسب  ــــ القدماء تعـدد ينفوا لكي ، قديماً وليس مخلوق القرآن إن : قالوا

   .��v��u��v��u��v��u��v��u�z��y���x��w�z��y���x��w�z��y���x��w�z��y���x��wz}� : باآلية واستدلوا ــــ تصورهم

  األلفاظ من إنها إذ , العربية اللغة في عدة معاٍن على تدّل " جعل " كلمة إن
 هـو  : المـشترك  اللفظ : ( بقوله المشتركة األلفاظ الرازي عرف وقد ، المشتركة

 ، كـذلك  همـا  حيث من الًأو وضعاً أكثر أو ، مختلفتين لحقيقتين الموضوع اللفظ
                                                           

  . ٣  اآلية ، الزخرف سورة) ٣٤٩(

 ، هـ ١٣٨٤ ، دمشق ، صليبا جميل تحقيق ، الكناني يحيى بن العزيز عبد ، الحيدة) ٣٥٠(
  .٤ ص ، م ١٩٦٤



 وقولنـا  ، المفـردة  األسـماء  عن به احترزنا مختلفتين يقتينلحق الموضوع فقولنا
 )٣٥١(بالمجاز غيره وعلى ، بالحقيقة الشيء على يدل عما به احترزنا  الًأو وضعاً

()٣٥٢(.   

                                                           

 موضـوع  وبـين  ، والمجـاز  الحقيقة موضوع بين التفريق البعض على يصعب قد) ٣٥١(
   :المشترك وبين جازوالم الحقيقة بين الفروق بعض سأبين لذا ، المشترك

 هو المعنيين هذين أحد ولكن واحد للفظ وضعا معنيين على يدالن والمجاز الحقيقة ــــ أ
 معنـى  لـيس  فأنه ــــ المجاز وهو ــــ الثاني المعنى أما ، الحقيقة وهو ، األصل
 الوضعي األصلي المعنى إرادة من مانعة قرينة بسبب اللفظ على دلَّ ولكنه ، اللفظ لهذا أصليا

 تعريف في واضح المفهوم وهذا ــــ أصليين معنيين على يدلُّ فإنه للمشترك بالنسبة أما ،
 فكـال  ، بالتـساوي  واحـد  لفظ على يدلّان األصليان المعنيان هذان ــــ للمجاز الرازي
   .السياق بحسب إال اآلخر على المعنيين أحد يترجح وال ، حقيقةً اللفظ على يدالن المعنيين

 األذهان الى يتبادر ال فأنه لوحِدِه ُأطلق إذا اللفظ فإن والمجاز الحقيقة موضوع في ــــ ب
 كل الذهن الى تتبادر أن فإما ُأطلق إذا المشترك اللفظ فإن المشترك في أما ، الحقيقي معناه إال

ـ  اللفـظ  هـذا  من المراد يتبين حتى معناه فهم في يتَوقف أن وإما ، الحقيقية معانيه  شتركالم
   .والقرينة السياق بحسب

 علـى  يترجح الحقيقي المعنى أن هو األصل فإن والمجاز الحقيقة موضوع في ــــ جـ
 موضـوع  في أما ، الحقيقة على المجاز ترجح التي القرينة وجود عند إال ، المجازي المعنى

 قـول  أنقـل  دةالفائ ولتمام ، والسياق القرينة بحسب إال آخر على معنى يترجح فال المشترك
 معانيـه  من عدة على إطالقه يصح المشترك أن والحق(   :الشأن هذا في عاشور بن الطاهر
 بكر وأبي الشافعي إلى سبونُ الحقيقة قبيل من هو  :قوم فقال ، لغوياً إطالقاً بعضاً أو جميعاً

 عـن  أيالـر  هذا أصحاب سها وإنما  ...المجاز هو  :قوم وقال ،المعتزلة وجمهور الباقالني
 مـن  عـدة  علـى  المشترك إطالق وقرينة المجازي معناه على اللفظ إطالق قرينة بين الفرق
 للمعـاني  معينة المشترك وقرينة ، الحقيقي المعنى إرادة من مانعة المجاز قرينة فإن ، معانيه
   .٩٧, ١/٩٦ ، ويرنوالت التحرير  ) .بعضاً أو كالً المرادة

 جـابر  طـه  تحقيق ، الرازي حسين بن عمر بن محمد ، لاألصو علم في المحصول) ٣٥٢(
 ، ١ ط  ، الريـاض  ، اإلسـالمية  سعود بن محمد اإلمام جامعة النشر دار ، العلواني فياض

  .٣٥٩/ ١ ، هـ ١٤٠٠



 معـانٍ  عدة على تدُل فإنها المشتركة األلفاظ من هي " جعل " كلمة أن وبما
   :المعاني هذه ومن ، )٣٥٣(حقيقية

��C��B��A��C��B��A��C��B��A��C��B��A}� : تعـالى  قولـه  مثل ، " خلق : " بمعنى"  جعل " تأتي ــــ أ

I��H��G��F��E��DI��H��G��F��E��DI��H��G��F��E��DI��H��G��F��E��DJJJJ�O��N�������M��L��K���O��N�������M��L��K���O��N�������M��L��K���O��N�������M��L��K��z)وقوله ، )٣٥٤ 
   .)٣٥٥(w��v��u��tw��v��u��tw��v��u��tw��v��u��txxxx����z}�: تـعـالـى

������������}� : تعـالى  قولـه  مثـل  " التـسمية  : " بمعنى " جعل " تأتي ــــ ب

¦��¥��¤��£��¢���¡¦��¥��¤��£��¢���¡¦��¥��¤��£��¢���¡¦��¥��¤��£��¢���¡§§§§��������z)٣٥٦(.   

 قـولـه مـثـل " الـفـعـل : " بـمـعـنـى " جعل " تـأتـي ــــ جـ
   .)٣٥٧(���g������f��e��d��c��b���g������f��e��d��c��b���g������f��e��d��c��b���g������f��e��d��c��bz}�� : تـعـالـى

��f��e��d�c��b��f��e��d�c��b��f��e��d�c��b��f��e��d�c��b}� : تعالى قوله مثل والتصيير التحويل بمعنى تأتي ــــ د

�j��i���h��g�j��i���h��g�j��i���h��g�j��i���h��gz)٣٥٨(.   

 يقـول  فالن جعل : القائل قول مثل ، ما عمل في الشروع بمعنى تأتي ــــ ه
   .)٣٥٩(كذا ويفعل ، كذا

                                                           

 ، اإلعرابي التوجيه تعدد في العقدي األثر ينظر الموضوع هذا في التفصيل من لمزيد) ٣٥٣(
١/٥٣٣.  

  .١ اآلية من ءجز ، األنعام سورة) ٣٥٤(

  .١٢ اآلية من جزء ، اإلسراء سورة) ٣٥٥(

  .١٩ اآلية من جزء ، الزخرف سورة) ٣٥٦(

  .١٩ اآلية من جزء البقرة سورة) ٣٥٧(

  .٢٣ اآلية ، الفرقان سورة) ٣٥٨(

 عقيل بن اهللا عبد الدين بهاء القضاة قاضي ، مالك ابن ألفية على عقيل ابن شرح ينظر) ٣٥٩(
 ، ه ١٤٠٥ ، سـوريا  ، الفكر دار ، الحميد عبد الدين محيي محمد قتحقي ، المصري العقيلي
  .١/٣٣٧ ، م١٩٨٥



 " كلمـة  معـاني  ــــ اهللا رمحـه ــــ حنبل بن أحمد ماماإل فصل وقد
 أي [ ينالمخلوِق من القرآن في " جعَل " أن وذلك : ( فقال ، تفصيٍل أحسن " جعل

 وهـي  ،  التـسمية  معنـى  على : وجهين على ] المخلوق من صادرةً كانت إذا: 

 هـو :  قالوا . )٣٦٠(�D��C��B��A�D��C��B��A�D��C��B��A�D��C��B��Az}��������� :وقوله ، أفعالهم من فعٍل معنى
ـ ذَ مـث ... التسمية معنى على فهذا ، أحالم وأضغاث األولين وأنباء شعر  " رـكَ

 . ���g������f��e��d��c��b����g������f��e��d��c��b����g������f��e��d��c��b����g������f��e��d��c��b�z}� : فقال ،  التسمية معنى غيِر على " لـجع
 كانـت  إذا : أي [ اهللا أمـر  مـن  " جعل" ثم ... أفعالهم من عٍلِف معنى على فهذا

 قال فمما ... خلق غير معنى على " جعل  "و ، خلق معنى على ] اهللا من صادرةً

��H��G�F�E��D�C��B��A��H��G�F�E��D�C��B��A��H��G�F�E��D�C��B��A��H��G�F�E��D�C��B��A}��:�هقول خلق معنى على " جعل " اهللا

IIIIJJJJ��������z� . خلـق  معنى غير على " جعل " ذكر ثم... والنور الظلمات وخلق يعني 

 وال بحيـرة  من اهللا خلق ما يعنى ال . )٣٦١(��Ì���Ë����Ê��É��È��Ç��Æ��Ì���Ë����Ê��É��È��Ç��Æ��Ì���Ë����Ê��É��È��Ç��Æ��Ì���Ë����Ê��É��È��Ç��Æz}� : قوله

 خـالق  إنـي  يعنى ال . )٣٦٢(z¢¢¢¢�{�~�����¡�{�~�����¡�{�~�����¡�{�~�����¡}� : راهيمإلب اهللا وقال ، سائبة
 يكـون  ال مثاله على كان وما فهذا ... ماًمتقد كان إبراهيم قَلْخَ ألن ؛ إماماً للناس
   .)٣٦٣( )خلق معنى على

  

  

                                                           

  .٧١ اآلية ، الحجر سورة) ٣٦٠(

  .١٠٣ اآلية من جزء ، المائدة سورة )٣٦١(

  .١٢٤ اآلية من جزء ، البقرة سورة )٣٦٢(

  .٢٣ ، ١/٢٢ ، والجهمية الزنادقة على الرد) ٣٦٣(



��y���x��w��v��u��y���x��w��v��u��y���x��w��v��u��y���x��w��v��u}�}�}�}� معنـى  فـي  الـسنة  أهل رأي     

zzzzzzzz.   

���x��w��v��u���x��w��v��u���x��w��v��u���x��w��v��u}� : تعالى قوله إلى نرجع أحمد اإلمام بينه الذي هذا بعد

�z��y�z��y�z��y�z��yz ، فـي  الـواردة  " جعلناه " كلمة معنى السنة أهل حمل حيث 
   :كاآلتي وهي عدة محامل على الكريمة اآلية

 في البغوي قال ، عربياً قرآناً صيرناه : هو اآلية ومعنى ، التصيير معناها إن : أ
   .)٣٦٤( )عربياً الكتاب هذا صيرنا : أي ،} ��v��v��v��v {  : قوله : ( تفسيره

 ووصـفناه  سـميناه  : اآلية ومعنى ، والوصف التسمية هو " جعل " معنى إن : ب
 : ( قال حيث تفسيره في القرطبي اإلمام القول هذا إلى ذهب وممن ، عربياً قرآناً

   .)٣٦٥( )مفعولين إلى تعدى ولذلك ، ناهـفـووص يناهسم : أي ، جعلناه ومعنى

 عربياً قرآناً قـلـنـاه : أي ، الـقـول هـو " جـعـل " مـعـنـى إن : جـ
   .)٣٦٦(مجاهد قول هو وهذا ،

 سـفيان  قـول  وهـذا  ، عربياً قرآناً بينّاه : أي ، التبيين هو " جعل " معنى إن : د
   .)٣٦٧(والزجاج الثوري

                                                           

 النمـر  اهللا عبد محمد تحقيق ، البغوي مسعود بن سينالح محمد ألبي ، البغوي تفسير) ٣٦٤(
  .٧/٢٠٢ ، م ١٩٩٧ ، ه ١٤١٧ ، ٤ط ، والتوزيع للنشر طيبة دار ،وآخرون

 ، الـشعب  دار ، القرطبي األنصاري أحمد بن محمد اهللا عبد ألبي ، القرطبي تفسير) ٣٦٥(
  .٦١/ ١٦  ، القاهرة

  .نفسها الصفحة ، نفسه المصدر ينظر) ٣٦٦(

  .نفسها الصفحة ، نفسه المصدر رينظ) ٣٦٧(



 القـول  هـذا  وإلى ، عربياً قرآناً أنزلناه : أي ، اإلنزال هو " جعل " معنى إن : ه

 يقول ، �z��y���x��w��v��u�z��y���x��w��v��u�z��y���x��w��v��u�z��y���x��w��v��uz}� : ( لفقا تفسيره في الطبري مال
 إلـى  تفسيره في كثير ابن ذهب وكذا . )٣٦٨( )العرب بلسان عربياً قرآناً أنزلناه إنا

 ،}  x��wx��wx��wx��w{    أنزلناه  :أي ، } ��v��u��v��u��v��u��v��uz}�{  : ( فقال الطبري إليه ذهب ما
   .)٣٦٩( )واضحاً فصيحاً العرب بلغة : أي

 التـي  الـسنة  أهل محامل من محمل أي يرتضوا لم أنهم فيبدو المعتزلة أما
 بهذا ليستدلوا ، واإليجاد الخلق على اآلية هذه في " جعل " معنى وحملوا ، ذكرتُها

 بحـسب  وذلك ــــ مخلوقٌ مجعول كلَّ إن إذ ، مخلوق القرآن بأن قولهم على
   .ــــ المعتزلة تصور

����x��w��v��u���x��w��v��u���x��w��v��u���x��w��v��u} : ثنـاؤه  جلَّ قال : ( المعتزلي الرسي القاسم أبو قال

z، قـال  كما ، خلقناه يريد : �{��i��h��g��f��e��d���c��i��h��g��f��e��d���c��i��h��g��f��e��d���c��i��h��g��f��e��d���cz )٣٧٠( . 
   .)٣٧١( )زوجها منها خلق يقول

 األول : تـوجيهين  الـذكر  سالفة اآلية تفسير في الزمخشري ذكر وقد هذا
 األول الزمخشري توجيه فأما ، لمذهبه موافق والثاني ، السنة أهل عليه لما موافق

                                                           

 جريـر  بـن  محمد جعفر ألبي ،) القرآن آي تأويل عن البيان جامع( الطبري تفسير) ٣٦٨(
  .٤٧ /٢٥ ، هـ ١٤٠٥ ، بيروت ، الفكر دار ، الطبري

 بيروت ، الفكر دار ، القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو ، كثير ابن تفسير) ٣٦٩(
  .٤/١٢٣ ، ه ١٤٠١ ،

  .١٨٩ اآلية من جزء األعراف سورة) ٣٧٠(

 العـدل  رسـائل  مجموعـة  ضـمن  كتاب(  ، الرسي القاسم ألبي ، والتوحيد العدل) ٣٧١(
  .١/١٣٧ )والتوحيد



 توجيـه  أمـا  ، )٣٧٢( )مفعـولين  إلى معدى صيرناه بمعنى علْنَاهج : ( فقال لآلية
 " معـنى أن إلى ذهـب إنه أي ، االعتزالي لمذهبه موافق فهو الثاني الزمحشري

 " جعل " أن الزمخشري يـفُـِت ولـم ، واإليـجـاد الخـلـق هـو " جـعـل
 الى اللجوء إلى فاضطر ، ولينمفع إلى متعديةً تكون ال واإليجاد الخلقُ معناها التي

 : ( فـقــال  االعـتـزالـي مـذهـبـه مـع تتناغم حتى إعرابياً اآلية توجيه

���H��G���H��G���H��G���H��G}� : عالىـت هـولـقـك دـواح إلى دىـعـم خلقناه نىـعـمـب أو

IIIIJJJJ��������z� ، و �{���x��w�����x��w�����x��w�����x��w��z ٣٧٣( )حال(.   

  

   .المعتزلة رأي مناقشة

 اآليـة  في الواردة " جعل " كلمة بأن المعتزلة على السنة أهل علماء رد لقد

 ذلـك  إن إذ " خلـق  " بمعنـى  تكون أن يمكن ال ���x��w��v��u���x��w��v��u���x��w��v��u���x��w��v��uz}� الكريمة
 " كلمـة  فألن النحو حيث من أما ، المعنى حيث من وال ، نحوياً يستقيم ال المفهوم

 حـين  في ، واحد لمفعول إلّا تتعدى ال أن فينبغي " خلق " بمعنى كانت إذا " جعل
 " تكـون  أن يمكن فال المعنى حيث من وأما ، مفعولين إلى متعدية اآلية يف جاءت
 مـن  صـفة  أنه اعتبار على اهللا كالم في الخالف مدار ألن " خلق " بمعنى " جعل

   .بألسنتنا يقوم الذي الكالم أنه اعتبار على ال ، القديمة اهللا صفات

 رأي عــلى  يـرد وهـو ــــ اهللا رمحه ــــ الـزركـشـي قـال
 ، بـالخلق  جعله حيث الزمخشري وأخطأ : ( الذكر سابقة اآلية داللة في المعتزلة

                                                           

  .٢٤١ ، ٤/٢٤٠ ، الكشاف تفسير) ٣٧٢(

   .نفسها الصفحة نفسه المصدر) ٣٧٣(



 بمعنى كان ولو ، لمفعولين يتعدى فألنه الصناعة أما ، ومعنى صناعةً مردود وهو
ـ ـاح وإن نـيـولـعـفـمـل وتعديته ، واحد إلى إال يتعد لم الخلق  هـذا  ملـت

 كـان  فلو المعنى وأما ، سبق ما على لتصييرا أو التسمية إرادة بجواز لكن المعنى
 لسنتنابأ يقوم ما حدوث في الخالف ليس نهأل ؛ فباطل العربية التالوة خلقنا بمعنى

 من صفة أنه فعندنا ، وخبره ونهيه أمره هو الذي اهللا كالم نأ في الخالف وإنما ،

   .)٣٧٤( )قديم وهو ذاته صفات

  

   "كلَّم " داللة  :ثانياً

   .)٣٧٥(l���k��j��il���k��j��il���k��j��il���k��j��iz}�  :تعالى قال

 وبما ، وتعالى سبحانه هللا الكالم صفة إثبات في صريحة الكريمة اآلية هذه
 علـيم  اهللا إن وقـالوا  القديمة اإللـهـية الـصـفـات نفَوا قد كانوا المعتزلة أن

 مـا  اآليـة  هـذه  في وجدوا فإنهم ، الكالم صفة الصفات هذه ومن ، بعلم ال بذاته
 يـدلُّ  مـا  غيـر  إلـى  ــــ لغوياً ــــ توجيهها لوافحاو ، مذهبهم يناقض

   .عليه ظاهرها

 يستدلُّ من فمنهم ، واضحاً اختالفاً اآلية هذه توجيه في المعتزلة اختلف وقد
 بعـض  مفهـوم  بحسب ــــ اآلية هذه أن : أي ، عليه تدلُّ ما نقيض على بها

 : ( باعتبـار  يمةقد صفة وليس ، مخلوق اهللا كالم أن على تدلُّ ــــ المعتزلة
 ولـو ، وقــت دون وقت في وكلمه ، األنبياء من غيره دون موسى كلم اهللا أن

                                                           

 أبو محمد تحقيق ، الزركشي اهللا عبد بن بهادر بن محمد ، ، القرآن علوم في البرهان) ٣٧٤(
  .٤/١٣١ ، هـ ١٣٩١ ، بيروت ، المعرفة دار ، إبراهيم الفضل

  .١٦٤ اآلية من جزء ، النساء سورة) ٣٧٥(



 يــكــن  لــم  ذاتــه صـفـات ومـن قـديـمـاً الــكــالم كــان
   .)٣٧٦( )اخــتـصـاص ذلـك فـي

 كما ــــ إعرابياً اآلية توجيه حاول من المعتزلة من فإن هذا عن فضالً       
   .ــــ الثالث صلالف في سيأتي

 فـإن  معانيها على األلفاظ داللة وهو ، المطلب هذا موضوع حيث من أما
 اآليـة  فـي  الواردة " كلَّم " كلمة داللة حول النقاش يثير أن حاول المعتزلة بعض

 والكلم ، الكلم من مأخوذة " كلّم " لفظة إن : قالوا إنهم حـيـث ، الـكـريـمـة
 وقـد  ، جرح : أي ، فالن كُِلم : يقال الجرح هو الكلم معاني ومن ، معاٍن عدة له

 ، أحـد  معركة في الشريفتان شفتاه كُِلمت وسـلم عليـه اهللا صلى النبي أن : األثر في جاء
 عـن  الرازي اإلمام نقله ما بحسب  ،      �k��j��i�k��j��i�k��j��i�k��j��iz} : تعالى قوله معنى فصار
 ومخالب المحن بأظفار موسى اهللا وجرح : بعضهم وقال : ( فقال المعتزلة بعض
   .)٣٧٧( )باطل تفسير وهو ، الفتن

ـ  االعتزالي مذهبه مع ــــ التفسير هذا الزمخشري أنكر وقد  ــــ
 موسـى  اهللا وجـرح  : معناه نوأ ، الكلم من نهأ )٣٧٨(التفاسير بدع ومن : ( فقال

  .) ٣٧٩( )نالفت ومخالب ، المحن بأظفار
                                                           

  . ١٧٩ ، ١٧٨ ص ، الكعبي القاسم أبي تفسير) ٣٧٦(

 الرازي التميمي عمر بن محمد الدين فخر ،) الـغـيب مـفـاتـيـح (الرازي تفسير) ٣٧٧(
 ١١/٨٨ ، ٣٢ األجزاء عدد ، م ٢٠٠٠ ، هـ ١٤٢١ ، ١ ط ، وتبير ، العلمية الكتب دار ،
. 

 إن:  يقول أحداً أجد لم ولكني ، التأويل لهذا ذماً يكون قدو مدحاً عبيرالت هذا يكون قد) ٣٧٨(
 اآلية هذه تأويل في الزمخشري كالم نقل من كل إن حيث ، التأويل هذا امتدح قد الزمخشري

ـ  فـي  قـال  حيـث  الذهبي حسين محمد ؤالءه ومن ، التأويل لهذا ذماً عده  التفـسير  " هكتاب
 يحملـه  ولكنـه  ، المتواتر وضعه على القرآني اللفظ يبقي المعتزلة وبعض  " : (والمفسرون

 ، الجـرح  بمعنـى  الكَلْم من " كلم " إن : فيقول لمذهبه مصادماً يبقى ال حتى بعيد معنى على
 الـذي  النظم ظاهر من ليفر وهذا ، الفتن خالبوم المحن بأظفار موسى اهللا وجرح : فالمعنى



   " .محدث " داللة : ثالثاً

��Q��P��O��N��M��L��K��J��I��Q��P��O��N��M��L��K��J��I��Q��P��O��N��M��L��K��J��I��Q��P��O��N��M��L��K��J��I}�:  تـعـالـى قـال       

S����RS����RS����RS����R����z)سبحانه وقال , )٣٨٠ : �{��d��c����b����a�� �̀�_�� �̂�]��\��[��d��c����b����a�� �̀�_�� �̂�]��\��[��d��c����b����a�� �̀�_�� �̂�]��\��[��d��c����b����a�� �̀�_�� �̂�]��\��[

eeeez)٣٨١(
 .  

 الـكـريـمـتين اآليـتين بـهـاتـيـن الــمـعـتـزلـة اسـتـدل
 عنـدهم  االســتـــدالل  ووجه ، قديم غير مـخـلـوق الـقرآن أن عــلى
 وذلـك  ، السابقتين اآليتين فـي ردةالــوا " مــحــدث " لـفـظـة هــو

 " الـفـعـل مـن مـشـتـقَّــة " محدث " كـلـمـة أن اعـتـبــار على
 نقيض : ( ــــ " حـدثَ " الـفـعـل : أعـنـي ــــ وهـو " حـدث

   .قديم غير : أي ومحدث ، القدم نقيض فالحدوث  )٣٨٢( )قدم
 فـي  ذلك على اهللا دلَّ وقـد : ( الـجـبـار عـبـد الـقـاضـي قـال

 القـرآن  هـو  والذكر ، O��N��M��L��K��J��IO��N��M��L��K��J��IO��N��M��L��K��J��IO��N��M��L��K��J��Iz} : فقال كتابه محكم

                                                                                                                                                                      

 عمن فرواه ، كشافه في الزمخشري له تعرض ذكرناه الذي هذا ، هواه ويخالف عقيدته يصادم
 " اَهللا وكلم " قرءا أنهما وثاب بن ويحيى إبراهيم وعن : فقال اآلية هذه عن تكلم عندما به قال

 وجرح : معناه وأن ، الكَلْم من أنه التفاسير بدع منو : الثاني بالرأي مندداً قال ثم ، بالنصب
   .) الفتن ومخالب المحن بأظفار موسى اهللا

  .١/٦٢٤، الكشاف تفسير) ٣٧٩(

  .٢ اآلية ، األنبياء سورة) ٣٨٠(

  .٥ اآلية ، الشعراء سورة) ٣٨١(

 ، بيـروت  ، الرسـالة  مؤسسة ، آبادي الفيروز يعقوب بن محمد ، المحيط القاموس) ٣٨٢(
  . ٢١٤ص



 محـدث  بأنـه  وصـفه  فقد, )٣٨٣( ��m���l��k�j��i��h��g��m���l��k�j��i��h��g��m���l��k�j��i��h��g��m���l��k�j��i��h��gz}� : قوله بدليل
 السنة أهل ذهب حين في , )٣٨٤( )محدثاً إال يكون ال والمنزل ، منزل بأنه ووصفه

 الكريم القرآن وهو ــــ الذكر وصف قد وتعالى سبحانه اهللا أن إلى والجماعة
   .)٣٨٥( )عندهم ذلك قبل يكن لم عليهم جديد أنه جهة من ( بالحدوث ــــ

 )٣٨٦(الـسـالم عـبـد بـن الـعـز قـال الـخـصـوص هـذا وفـي

 فتكـون  ، إنزالـه  قرب ما بالمحدث هاهنا فالمراد : ( ــــ اهللا هـمـرح ــــ
 وتـعـالــى  سـبـحـانــه  اهللا كالم ألن ؛ ذمهم في المبالغة الصفة هذه فائدة

 إلـيــه  واإلنـابـة ، أعـظـم ووقـعـه ، وقْـع لـه نـزولـه أوِل عـنـد
   .)٣٨٧( )أتم

  

  

                                                           

  .٩ اآلية ، الحجر سورة) ٣٨٣(

  .٥٣٢ ، ٥٣١ ص ، الخمسة األصول شرح) ٣٨٤(

  .١٢٧ ، والنحوية اللغوية الداللة أثر) ٣٨٥(

 ، المـذهب  شـافعي  ، العلماء بسلطان المعروف الدمشقي السالم عبد بن العزيز عبد) ٣٨٦(
  .هـ ٦٦٠ سنة وفيت

 رضـوان  سـيد  ت ، السالم عبد بن العزيز عبد الدين عز ، القرآن مشكل في الفوائد) ٣٨٧(
  .١٢٣ ص ، م ١٩٦٧ ، هـ ١٣٨٧ ، الكويت ، العصرية المطبعة ، الندوي علي
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 وأن ، المعتزلـة  عند يالثان األصل هو العدل أن بـيـنـتُ وأن سـبـق
 اهللا خلـق  إنكـار  منهـا  أمور جملة بالـعـدل يـقـصـدون الـمـعـتـزلـة

 اآليات استقرؤوا فإنهم ولذا ، تعالى اهللا على األصلح فعل ووجوب ، العباد ألفعال
 تؤيـد  التي للمعاني ألفاظها ووظَّفوا ، محاملهم على فحملوها ، الصلة ذات القرآنية
   :ذلك على األمثلة عضب وهذه ، مذهبهم

   .األفعال توظيف  :أوالً

��l��k���j��i��h���g��f��e���dl��k���j��i��h���g��f��e���dl��k���j��i��h���g��f��e���dl��k���j��i��h���g��f��e���dmmmm��r���q��p��o��n����r���q��p��o��n����r���q��p��o��n����r���q��p��o��n}� : تعالى قال

x��w��v���u��t��sx��w��v���u��t��sx��w��v���u��t��sx��w��v���u��t��syyyy�̀ ��_��~��}��|���{��z���̀ ��_��~��}��|���{��z���̀ ��_��~��}��|���{��z���̀ ��_��~��}��|���{��z��z)���( ، 

�{H��G��F��E��D��C���B��AH��G��F��E��D��C���B��AH��G��F��E��D��C���B��AH��G��F��E��D��C���B��AIIIIO��N��M��L���K��J��O��N��M��L���K��J��O��N��M��L���K��J��O��N��M��L���K��J������
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 وتعالى سبحانه اهللا إلى اإلضالل ِفعل ينِسب اآليتين هاتين ظاهر مفهوم إن
 الـذي  " العـدل  " وهـو  عندهم الثاني لألصل منافياً المعتزلة يراه ما هو وهذا ،

 اآليتـين  ظـاهر  مـن  يفهم حيث ، وتعالى سبحانه اهللا على األصلح فعل يستوجب
 اهللا وأن ، للطـاغوت  عباداً الناس بعض جعل قد وتعالى سبحانه اهللا أن السالفتين

                                                           

  .٦٠ اآلية ، المائدة سورة)٣٨٨(

  .١٢٥ اآلية ، األنعام سورة)٣٨٩(



 علـى  الرجس يجعل وجل عز اهللا وأن ، اإليمان عن الكافر صدر يضيقُ سبحانه
   .يؤمنون ال الذين

 الـمـعـتــزلة  بـيــن  الـخــالف  مـدار فإن بالذكر الجدير ومن
 سـالفتي  اآليتـين  في الواردة " جعل "كلمة مدلول في يتَـمحور غيرهم وبـيـن

  . الذكر

 معنى في ــــ السابـق المطـلب في ــــ الكالم فـصـلـتُ وقد
   " .جعل " كلمة

����t��s����t��s����t��s����t��s} : وتعالى سبحانه لقوله فبالنسبة ، اآليات هذه معاني تفسير أما

x��w��v���ux��w��v���ux��w��v���ux��w��v���uyyyy����z         ،  التحويـل  على " جعل " معنى حملوا السنة أهل فإن 

��d������c��bd������c��bd������c��bd������c��b��i���h��g��f��e����i���h��g��f��e����i���h��g��f��e����i���h��g��f��e}�}�}�}� : تعالى قوله مثل وذلك ، )٣٩٠(والتصيير

��k��j��k��j��k��j��k��jzzzz)٣٩١(
 القـردة  مـنهم  صـير  : الـسنة  أهل عند اآلية معنى فيكون  ،       

 إسـناد  فـي  صـريح  المعنـى  وهذا ، للطاغوت عباداً منهم وصير ، والخنازير
 اهللا أسـماء  من إن حيث ، السنة أهل اعتقاد هو وهذا ، وجل عز اهللا الى اإلضالل

   .والمضل الهادي : وتعالى سبحانه

                                                           

ـ  ١/٥٣٢ ، اإلعرابي التوجيه تعدد في العقدي األثر ينظر التفصيل من لمزيد) ٣٩٠(  ـــ
٥٤١.  

  .٢٣ اآلية الفرقان سورة) ٣٩١(



 سـبحانه  اهللا قـول  تفسير في األندلسي حيان أبو قال الخصوص هذا وفي

ـ  قـال  ــــ ، x��w��v���u��t��s��x��w��v���u��t��s��x��w��v���u��t��s��x��w��v���u��t��s��yyyy����z} : وتعالى  : ( ــــ
   .)٣٩٢( )ريص بمعنى هنا وجعل

 ألنه وذلك ، الجمهور إليه ذهب الذي التفسير يرتضوا لم فإنهم المعتزلة أما
 تفسير في فذهبوا ، عندهم الثاني األصل هو الذي العدل عن مفهومهم مع يتناقض

   :قولين إلى " جعل " معنى

 وخلـق  : اآلية معنى فيكون ، واإليجاد الخلق هو " جعل " كلمة معنى أن : األول
 القول هذا إلى ذهب وممن ، للطاغوت عباداً منهم وخلق ، والخنازير القردة منهم
 وتفـسير  . )٣٩٣(الجبار عبد القاضي وكذا ، الجبائي علي وأبو ، الفارسي علي أبو

 جعلـه  أنه على فيها داللة وال ، وأوجده الكافر خلق اهللا بأن يقضي ( هذا المعتزلة
   .)٣٩٤( )كفره خلق أنه أو ، كافراً

 ، والـتــسـمـيـة  الـوصــف  هــو  " جـعـل " مـعـنـى إن : الثاني
 وتعـالى  سـبـحــانه  اهللا إن هـو  عـنـدئـذ اآليـة مـعـنـى فـيـكـون

 المعنـى  هذا وإلى ، الطاغوت عباد بأنهم ووصفهم ، وخنازير قردة نهمبأ وصفهم
 نأ جاز كيف : قلتَ فإن : ( فقال الكريمة لآلية توجيهيه َأحد في الزمخشري ذهب
 حتـى  خـذلهم  انه : أحدهما : وجهان فيه : قلتُ ؟ الطاغوت عباد منهم اهللا يجعل

                                                           

  .٣/٥٢٩ ، المحيط البحر) ٣٩٢(

 بـدر  تحقيق ، الفارسي الغفار عبد بن الحسين علي أبو ، السبعة للقراء  الحجة ينظر) ٣٩٣(
 وينظر  .٣/٢٣٦ ، ه ١٤١١ ، ١ط ، دمشق ، المأمون دار ، حويجاتي بشير و قهوجي الدين

  .١/٢٢٩ ، القرآن متشابه

 ١/٢٢٩ ، القرآن متشابه وينظر  .١/٥٣٨ ، اإلعرابي التوجيه تعدد في العقدي األثر) ٣٩٤(
. 



ـ ـوالث ، ] الـطـاغـوت عـبـدوا : يعني [ عبدوه ـ  : يـان ـ ـح هـأن  مـك

���¡���¢��£��¤�����¡���¢��£��¤�����¡���¢��£��¤�����¡���¢��£��¤��}�� :تعالى كقوله به ووصفهم ، ذلكـب مـهـيـلـع

¦��¥¦��¥¦��¥¦��¥§§§§��������z( )٣٩٥(.   

��P��O��N��M��L���K��J��P��O��N��M��L���K��J��P��O��N��M��L���K��J��P��O��N��M��L���K��J}�  :وتعـالى  سـبحانه  لقوله بالنسبة أما

QQQQz.  والحكـم  التسمية على اآلية هذه في " جعل " معنى المعتزلة حمل فقد ، 

 فعلـى  ��Q��P��O��N����Q��P��O��N����Q��P��O��N����Q��P��O��N��z}�  :قولـه  فأمـا (   :الفارسي علي أبو قال فقد
   :تأويلين

������������}� : تـعـالــى  كـقـولــه  الـتـسـمـيـة ــــ أحـدهـمـا

¦��¥��¤��£��¢���¡¦��¥��¤��£��¢���¡¦��¥��¤��£��¢���¡¦��¥��¤��£��¢���¡§§§§��������z ، ــوهــــم : أيبــذلــــك ســم ، 
 ضــيــقـــاً  الــقــلـــب  يــــســمــى  فــكــذلــك

   .مـنـه وحـرجاً اإليـمـان بــمــحــاولـة

 أي ، قبيحاً حسني وجعلت ، بغداد البصرةَ اجعل : كقولهم الحكم ــــ واآلخر
   .)٣٩٦( )بذلك حكمت: 

  

  

  

   .األسماء توظيف  :ثانياً
                                                           

  .١/٦٨٦ ، الكشاف تفسير) ٣٩٥(

  .٣/٤٠٥ ، الفارسي علي أبو ، السبعة للقراء الحجة) ٣٩٦(



   .)٣٩٧(o��n��m��l��k��j��i���h�o��n��m��l��k��j��i���h�o��n��m��l��k��j��i���h�o��n��m��l��k��j��i���h�ppppz} : تعالى قال

 مـن غـيـرهـم وبـين الـمـعـتـزلـة بـيـن الـخـالف جـرى
ـ  هـذه  فـي  الـواردة  " إذْن " كلمـة  معنى في الكـالمـيـة الـفـرق  ةاآليـ

 " إذن " مــعنى  أن إلـى الـسـنـة أهـل ذهـب حـيـث ، الـكـريـمـة

���}�� : قال تعالى اهللا ألن ( واإلرادة المشيئة هو �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W

____`̀̀̀f��e��d��c��b��a��f��e��d��c��b��a��f��e��d��c��b��a��f��e��d��c��b��a������l��k��j��i���h���g��l��k��j��i���h���g��l��k��j��i���h���g��l��k��j��i���h���g������mmmm��n���n���n���n�

ooooppppz)٣٩٨(
   .)٣٩٩( )آخـره عـلـى دلـيـل الـكـالم فـأوُل  ،

 نفـس  تؤمن أن يـنبغي ما : أي : ( اآلية هذه يرتفس في القرطبي قال وقد
   .)٤٠٠( )وإرادته ومشـيئـته وقدره بقضائه إال

 ، عنـدهم  الثـاني  األصل يناقض ما اآلية في استشعروا فإنهم المعتزلة أما
 " معنى أن الى فذهبوا ، العباد ألفعال اهللا خلق إنكار به يقصدون والذي العدل وهو
 : يقـال  ، المـشيئة  وليس ، " العلم " معناه السابقة لكريمةا اآلية في الواردة " إذْن

   .أعلمتك : أي األمر آذنتك

 يؤيد ما فيها وجدوا التي اللغة بمعاجم هذا لقولهم المعتزلة استشهد وقد هذا
 أِذن : ( قـال  حيث المحيط القاموس في الفيروزآبادي ذكره ما ذلك ومن ، مذهبهم

                                                           

  .١٠٠ اآلية من جزء ، يونس سورة) ٣٩٧(

  .١٠٠ ، ٩٩ اآلية ، نفسها السورة) ٣٩٨(

 دار ، مـسلم  بن اهللا عبد قتيبة ابن ، والمشبهة الجهمية على والرد اللفظ في االختالف) ٣٩٩(
  .١٤ ص ، م ١٩٨٥ ، هـ ١٤٠٥ ، ١ ط ، بيروت ، العلمية الكتب

  .٨/٣٨٦ ، القرطبي تفسير) ٤٠٠(



��} : ، به عِلم  :وأذانَةً وأذاناً ويحرك ,بالكسر ذْناًإ كسِمع بالشيء �̈�§���� �̈�§���� �̈�§���� �̈�§��z)٤٠١( 
   .)٤٠٢( )َأعلمه : وبِه األمر وآذَنَه  .علٍْم على كونوا  :أي ،

 الفـرق  إن إذ ، المعتزلـة  عند الموضوع هذا في خَـلطاً هنالك أن ويبدو
ـ  : قولنـا  وبـين  ، المشيئة بمعنى ، بالخروج له أذنت : قولنا بين  واضح  هآذنت

   .)٤٠٣(اإلعالم بمعنى  بالخروج

 الــراغب  ذكـره ما الخصوص هذا في الـبـديـعة الـفـوائـد ومن
 واإلذن : ( فقـال  "  العلم " و "  اإلذن : " مـفردتـي بين فَرقَ عندما األصفهاني

��w�������v��u��t��s��r��w�������v��u��t��s��r��w�������v��u��t��s��r��w�������v��u��t��s��r}� : نحو فيه والرخصة بإجازته إعالم الشيء في

y��xy��xy��xy��xzzzz����z)٤٠٤(
��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A}� : وقولـه  ، وأمـره  تهبإراد : أي  ،   

��G��F��G��F��G��F��G��Fz)٤٠٥(
¼��¼��¼��¼��}� ,)٤٠٦( w��v��u��t��s��r��q��p��ow��v��u��t��s��r��q��p��ow��v��u��t��s��r��q��p��ow��v��u��t��s��r��q��p��oxxxx����z } وقوله   

Á��À�����¿���¾��½Á��À�����¿���¾��½Á��À�����¿���¾��½Á��À�����¿���¾��½ÂÂÂÂ����z)٤٠٧(
 ، فـرق  واإلذن العلم بين لكن ، بعلمه معناه : قيل  ،  

 لم أم الفعل منه راضياً ، به مشيئة فيه فيما إال يستعمل يكاد وال ، أخص اإلذن فإن

 فيـه  أن فمعلوم  ،    o��n��m��l��k��j��i���h�o��n��m��l��k��j��i���h�o��n��m��l��k��j��i���h�o��n��m��l��k��j��i���h�ppppz} : قوله فإن ، به يرض

                                                           

  .٢٧٩ ، اآلية من جزء ، البقرة سورة) ٤٠١(

  .١/١٥١٦ ، المحيط القاموس) ٤٠٢(

  .٩٤ ص ، والنحوية الغوية الداللة أثر ينظر التفصيل من لمزيد) ٤٠٣(

  .٦٤ اآلية نم جزء النساء سورة) ٤٠٤(

  .١٦٦ اآلية من جزء ، عمران آل سورة) ٤٠٥(

  .١٠٢ اآلية من جزء البقرة سورة) ٤٠٦(

 ١ اآلية من جزء ، المجادلة سورة) ٤٠٧(



 مشيئته ففيه   ، w��v��u��t��s��r��q��p��ow��v��u��t��s��r��q��p��ow��v��u��t��s��r��q��p��ow��v��u��t��s��r��q��p��oxxxx����z }� :وقوله وأمره مشيئته
   .)٤٠٨( )وجه من

 ومـنح  التـسهيل  هـو  } اإلذن { معنى أن إلى الزمخشري ذهب حين في

�� , تـؤمن  هـا أن علم التي النفوس من يعني , j��i���h�j��i���h�j��i���h�j��i���h��z} : (فقال األلطاف

{w��v��uw��v��uw��v��uw��v��uxxxxz , ٤٠٩( )األلطاف منح وهو بتسهيله أي(.   

 فـي  يِرد لم إنه إذ , لغوي شاهد له ليس الزمخشري إليه ذهب ما أن وأرى
   .األلطاف ومنح التسهيل هو اإلذن معنى أن اللغة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ، محمـد  بـن  الحـسين  القاسم أبو األصفهاني الراغب ، القرآن غريب في المفردات) ٤٠٨(
  . ١٥ ، ١/١٤ ، بيروت ، المعرفة دار ، كيالني سيد محمد تحقيق

)٤٠٩(
  .٢/٣٥٤ , ا+*(�ف '&%�$ 



  

kÜĐ¾a@ia‹ÛaÉ : ÑîÃìm@Òë‹¨a@òÛü‡ÜÛ@óÜÇ@ïãbÈ¾a@�Ûa@

ÕÏaìm@kç‰ß@Û�nÈ¾aò@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 يختلـف  الجملـة  إن إذ ، العربـي  الكالم تركيب في كبيرة أهمية للحروف

 هذه وتبرز ، غيره ومن منه الجملة تتكون الذي " المعنى حرف " باختالف معناها
 عالقـة  والتركيـب  الحـرف  بين العالقة أن ( حيث من المعاني لحروف األهمية
 كـان  ربما بل ، اآلخر دون بمعنى يستقل أن ألحدهما يمكن فال ، تكاملية تداولية

   .)٤١٠( )معاً النوعين على االصطالح في أثر العالقة لهذه

 المعـاني  علـى  للداللة فوظَّفوها الحروف داللة أهمية المعتزلة أدرك ولقد
   :ذلك على األمثلة بعض وهذه ، معتقداتهم مع تتوافق التي

   . "على " داللة  :أوالً

   .)٤١١(��z�����y�|��{��z�����y�|��{��z�����y�|��{��z�����yz}��|�}� : تعالى قال

 الكـالم  وكان ، والمجاز الحقيقة موضوع في الكريمة اآلية هذه تناولتُ لقد
   .ومجازها حقيقتها بين ما " استوى " كلمة داللة عن فيها

 سابقة اآلية في الوارد " على " الحرف مدلول فسأتناول المطلب هذا في أما
 اهللا اسـتواء  ينكرون ــــ معلوم هو وكما ــــ المعتزلة إن حيث ، رالذك

                                                           

 فاضـل  د ، والوظيفـة  الـشكل حـيـث مـن الـعـربـي الـكـالم أقــسـام (410)
  .٢٦٢ ص ، القاهرة ، الخانجي مكتبة ، الساقي مصطفى

 ٥ اآلية ، طه سورة) ٤١١(



 بــعـــض  ذهــب  فـقــد  ذلــك  أجـل ومـن ، العرش على سبحانه
 على " الـحــرف يــكـون أن إنــكــار إلـى الـمــعــتــزلـة

 " هو أصلها وإن ، فعل هي اآلية هذه في " على " كلمة إن : وقالوا ، جر حرفَ" 
 يـستأنفون  ثـم  ، تالوتها عند عليها يـِقـفـون فَهم هذا وعلى ، العلو نم " عال

 كبير دؤاد أبي بن أحمد القول هذا الى ذهب وممن ، ) استوى العرش : ( فيقولون
   .زمانه في المعتزلة

 ــــ األعرابي زياد بن محمد اهللا عبد أبي عن بسنده البيهقي روى وقد
 هـذا  يصح ، اهللا عبد أبا يا  :دؤاد أبي بن حمدأ لي قال : ( قال  ــــ النحوي

  :قلت  :قال ؟ استوى والعرش ، العلو من عال الرحمن الكالم ومخرج ، اللغة في
 فقد ، العلو من عال الرحمن  :قلتَ إذا ، معنى على يجوز وال ، معنى على يجوز

 ولكن ، علفا ألنه ؛ العرش رفعتَ إن يجوز  .استوى العرش  :قلتَ ثم ، الكالم تم
   .)٤١٢( )كفر وهذا ، العرش فهو ، األرض في وما السماوات في ما له  :قلت إذا

  

  المعتزلة رأي مناقشة

 هو " على " معنى كان لو بأنه المعتزلة إليه ذهب ما على الزركشي رد لقد
 تكتـب  لم ولكنها " عال " باأللف تكتب أن المفروض كان فقد ، العلو يفيد فعل أنها

   .طلقاًم باأللف

                                                           

 الحاشدي محمد بن اهللا عبد ت ، البيهقي الحسين بن أحمد بكر أبو ، والصفات األسماء) ٤١٢(
  .٢/٣١٤  ، ٢ األجزاء عدد ، ١ ط ، جدة ، لسواديا مكتبة ،



 " بـأن  قاطعـة  والحجاز والعراق الشام أهل ومصاحف : ( الزركشي قال
   .)٤١٣( )واأللف بالالم لكتبوها فعالً كان ولو ، حرف هنا " على

  

   . "إلى " داللة  :ثانياً

   .)٤١٤(�������O��N������M���L����K����J��I�������O��N������M���L����K����J��I�������O��N������M���L����K����J��I�������O��N������M���L����K����J��Iz}� : تعالى قال

 وكـان  ، والمجاز يقةالحق موضوع في الكريمة اآلية هذه تناولت وأن سبق
 هـذا  فـي  أمـا  ، مجازها أو حقيقتها حيث من " ناظرة " كلمة حول الكالم مدار

   .الكريمة اآلية في الوارد " إلى " الحرف معنى حول الكالم فمدار ، المطلب

 فـي  اهللا رؤيـة  إنكـارهم  من انطالقا ــــ المعتزلة بعض ذهب حيث
 وأنهـا  ، اسـم  هي وإنما ، جر فَحر ليست " إلى " كلمة أن إلى ــــ اآلخرة

 ــــ التفسير هذا على بناء ــــ المعنى فيكون نعمة، ومعناها ، آالء مفرد
 هذا على " إلى " إعراب ويكون ، ناظرة ربها آالء ، ناضرة الوجوه هذه إن : هو

   " .ناظرة " الفاعل السم مقدم به مفعول أنه المعنى

 الـواردة  " إلى : " يعني [ هو وإنما (  :الجبار عبد القاضي قال ذلك وفي
   .)٤١٥( )الِنعم هي التي اآلالء واحد ] اآلية في

   . "لن " داللة  :ثالثاً

                                                           

  .٢/٨١ ، القرآن علوم في البرهان) ٤١٣(

  .٢٣، ٢٢ اآلية ، القيامة سورة) ٤١٤(

  .٢٤٦ ، الخمسة األصول شرح) ٤١٥(



��©��ª}� : تعالى قال �̈�§��¦��¥���¤��£��¢��¡���ª��©�� �̈�§��¦��¥���¤��£��¢��¡���ª��©�� �̈�§��¦��¥���¤��£��¢��¡���ª��©�� �̈�§��¦��¥���¤��£��¢��¡���««««��������

¹�� �̧�¶����µ��´��³����²����±��°�� �̄�®��¬¹�� �̧�¶����µ��´��³����²����±��°�� �̄�®��¬¹�� �̧�¶����µ��´��³����²����±��°�� �̄�®��¬¹�� �̧�¶����µ��´��³����²����±��°�� �̄�®��¬ºººº��½���¼��»����½���¼��»����½���¼��»����½���¼��»��

Ã��Â���Á��À��¿��¾Ã��Â���Á��À��¿��¾Ã��Â���Á��À��¿��¾Ã��Â���Á��À��¿��¾ÄÄÄÄ��Ë������Ê��É��È��Ç���Æ��Å����Ë������Ê��É��È��Ç���Æ��Å����Ë������Ê��É��È��Ç���Æ��Å����Ë������Ê��É��È��Ç���Æ��Å��

�Ì�Ì�Ì�ÌÍ�Í�Í�Í�z)٤١٦(.   

 وبـين  ، اآلخـرة  فـي  وتعالى سبحانه اهللا رؤية مثبتي بين الخالف جرى
 أهل وهم ــــ الرؤية مثبتي إن حيث ، " لن " النفي حرف مدلول في منكريها

 ذهـب  بينما ، التأبيد تفيد وال النفي تفيد " لن " أن إلى ذهبوا ــــ قاطبةً السنة
 لن " أن إلى ــــ األخرى ِفرقال وبعض المعتزلة وهم ــــ الرؤية منكرو

 الـدنيا  فـي  وتعالى سبحانه اهللا رؤية ينفوا لكي وذلك ، مطلقاً والتأبيد النفي تفيد" 
   .واآلخرة

 اآلخـرة  فـي  اهللا رؤية الستحالة مستدلّاً ــــ الجبار عبد القاضي قال
 موسى لسؤال : أي [ لسؤاله مـجـيـبـاً قـال تـعـالـى أنه هو : ( ــــ

 [�{ª��©�� �̈�§��¦ª��©�� �̈�§��¦ª��©�� �̈�§��¦ª��©�� �̈�§��¦««««����z قال: �{�� �̄�®���� �̄�®���� �̄�®���� �̄�®��z  ،  فقـد  ، للتأبيد موضوعة " لن " و 
   .)٤١٧( )عليه الرؤية استحالة على يدل وهذا ، البتّة مرئياً يكون أن نفى

   :يأتي ما التأبيد على النفي تفيد " لن " أن إلثبات المعتزلة أدلة ومن

 الـذين  الكفار حال ناًمبي ــــ تعالى قوله في التأبيد نفي تفيد لن أن ــــ أ

   .)٤١٨(���U��T��S���U��T��S���U��T��S���U��T��Sz}� : ــــ الموت ويكرهون ، الحياة على يحرصون

                                                           

  .١٤٣ اآلية ، األعراف سورة )٤١٦(

  .٢٦٤ ص ، الخمسة األصول شرح )٤١٧(

  .٩٥ اآلية من ، البقرة سورة )٤١٨(



 تفيـد  ال اآلية هذه في " لن " بأن الرؤية مثِبتي من خصومهم عليهم رد وقد
 يـوم  يقولونـه  وما الكفار حال واصفاً ــــ وتعالى سبحانه قوله بدليل ، التأبيد

����X��W��V����X��W��V����X��W��V����X��W��V}� : تعـالى  وقوله ، )٤١٩(�Â�Á��À�Â�Á��À�Â�Á��À�Â�Á��Àz} : ــــ القيامة

Z��YZ��YZ��YZ��Y[[[[����z)بأنهم عنهم وتعالى سبحانه اهللا أخبر الذين الكفار هؤالء إن : أي . )٤٢٠ 
 يـوم  يتمنّونه سوف فـإنـهـم ، الـدنـيـا هـذه في داموا ما الموت يتمنَّوا لن

   .)٤٢١(التأبيد تفيد ال لن أن على يدل وهذا ، القيامة

���L��K��J����I��H���L��K��J����I��H���L��K��J����I��H���L��K��J����I��H}� : تعـالى  قوله في دالتأبي تفيد " لن " إن ــــ ب

�P��O��N��M�P��O��N��M�P��O��N��M�P��O��N��Mz)٤٢٢(.   

 قـرائن  مـن  بل ، وحدها " لن " من يأت لم هنا النفي ( بأن عليهم رد وقد

 ، )٤٢٣(�z}��|��{��~����}��|��{��~����}��|��{��~����}��|��{��~���} : قال وتعالى سبحانه اهللا أن ذلك ودليل ، خارجية

 ، للتأبيد هنا فالنفي ، )٤٢٤(o��n��m��l��k��j����i����h��g�o��n��m��l��k��j����i����h��g�o��n��m��l��k��j����i����h��g�o��n��m��l��k��j����i����h��g�ppppz} : أيضاً وقال
 وهــو  ، " لن  " مثل " ال " أن على هذا فيدل " لن " دون " ال " فيه استعمل وقد

   .)٤٢٥()آخر دليل من مستفادان وعـدمـه والـتـأبـيـد , الـنـفـِي مـجـرد

ـ  الرؤية مثبتو وهم الجمهورــــ رد فقد هذا عن فضالً  علـى  ــــ
����������} : وتعالى سبحانه قوله من المعتزلة مفهوم �̄�®�� �̄�®�� �̄�®�� �̄�®z ، الرؤيـة  كانـت  لو بأنه 

                                                           

  .٢٧ اآلية ، الحاقة سورة) ٤١٩(

  .٧٧ اآلية من ، الزخرف سورة) ٤٢٠(

  .٢٤٠ص ، والنحوية اللغوية الداللة أثر ينظر) ٤٢١(

  .٧٣ اآلية من , الحج سورة )٤٢٢(

  .٢٥٥ اآلية من ، البقرة سورة) ٤٢٣(

  .٤٠ اآلية من ، األعراف سورة) ٤٢٤(

  .٢٤٠ ص ، والنحوية اللغوية الداللة أثر) ٤٢٥(



 اهللا لَأنكر كذلك كانت لو وأنها ، السالم عليه موسى سألها لما وعقالً شرعاً ممتنعة
�����M�����M�����M�����M}� : له اهللا فقال ، ابنه شأن في اَهللا دعا عندما نوح على أنكر كما عليه سبحانه

S�������R��Q��P��O����NS�������R��Q��P��O����NS�������R��Q��P��O����NS�������R��Q��P��O����NTTTTZ��Y��X��W��V����U��Z��Y��X��W��V����U��Z��Y��X��W��V����U��Z��Y��X��W��V����U��z)السالم عليه موسى أما ، )٤٢٦ 
   .)٤٢٧(الرؤية سؤاله عليه ينكر لم سبحانه اهللا فإن

  

   . "الالم " داللة  :رابعاً

¢��£����¤��¥���������¢��£����¤��¥���������¢��£����¤��¥���������¢��£����¤��¥���������}� , )��"(s��r��q��p����o�s��r��q��p����o�s��r��q��p����o�s��r��q��p����o�z}����� : تعالى قال

ª��©�� �̈�§��¦ª��©�� �̈�§��¦ª��©�� �̈�§��¦ª��©�� �̈�§��¦z����)"� (، �{��D���C��B��A��D���C��B��A��D���C��B��A��D���C��B��A

G��F��EG��F��EG��F��EG��F��Ez)"�٠(، �{��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º

É��È��Ç��Æ��Å������Ä��Ã��ÂÉ��È��Ç��Æ��Å������Ä��Ã��ÂÉ��È��Ç��Æ��Å������Ä��Ã��ÂÉ��È��Ç��Æ��Å������Ä��Ã��ÂÊÊÊÊz)"�١(، �{�A�A�A�A��E��D��C��B����E��D��C��B����E��D��C��B����E��D��C��B��

G��FG��FG��FG��FHHHHP��O��N��M��L���K��J��I��P��O��N��M��L���K��J��I��P��O��N��M��L���K��J��I��P��O��N��M��L���K��J��I��QQQQS��R��S��R��S��R��S��R��TTTT���W�V��U�����W�V��U�����W�V��U�����W�V��U��
�]��\��[��Z��Y��X�]��\��[��Z��Y��X�]��\��[��Z��Y��X�]��\��[��Z��Y��Xz)"��(، ����������{®��¬��«®��¬��«®��¬��«®��¬��«����������¯��¯��¯��¯

°°°°±±±±�̧�¶��µ�� �́�³��²���̧�¶��µ�� �́�³��²���̧�¶��µ�� �́�³��²���̧�¶��µ�� �́�³��²��¹¹¹¹½��¼��»����º��½��¼��»����º��½��¼��»����º��½��¼��»����º��z�)"��(. � �� �� �� �

                                                           

  .٤٦ يةاآل من جزء ، هود سورة) ٤٢٦(

  .٣٢ ، ٣١ ص ، والمشبهة الجهمية على والرد اللفظ في االختالف ينظر) ٤٢٧(

  .١٧٨ اآلية من جزء ، عمران آل سورة )٤٢٨(

  .١٢٣ اآلية من جزء ، األنعام سورة )٤٢٩(

   .١٧٩ اآلية من جزء ، األعراف سورة )٤٣٠(

  .٨٨ اآلية من جزء ، يونس سورة )٤٣١(

  .١١٩ ، ١١٨ اآلية ، هود سورة) ٤٣٢(

  .٢٥ اآلية ، النحل سورة) ٤٣٣(



 سـبحانه  اهللا سنَّة يبين كونياً وآخر عقائدياً بعداً المباركة اآليات هذه تحمل
 وأن ، إثمـا  ليزداد للكافر يملي تعالى اهللا أن على تدل فاآليات  ، خلقه في وتعالى

 أعطى سبحانه اهللا وأن ، فيها ليمكروا المجرمين أكابر القُرى في يجعل سبحانه اهللا
 النـاس  خلـق  وجل عز اهللا وأن ، اهللا سبيل عن ليضلوا األموال وأتباعه فرعون

 الثاني األصل مع يتعارض ــــ شك بال ــــ وهذا . بينهم فيما لالختالف
 فعـل  وجوب في المعتزلة مذهب مع يتعارض وبالذات ، العدل وهو المعتزلة عند

 " الـالم  " حـرف  معنـى  في  الخوض الى دعاهم مما ، تعالى اهللا على األصلح

�،�}��r��r��r��r{,�}���©��©��©��©{�،�}����C���C���C���C{ : سالفاً الـمذكورة اآليات في الـوارد

}���Ç��Ç��Ç��Ç{�،�}RRRR{�،�}���«��«��«��«{.   

 علـى  داللة الحروف أكثر من يعد الالم حرف أن هو بالذكر الجدير ومن
 النحـويين  بعض أن درجة الى الحرف هذا ومدلوالت معاني تتعدد حيث ، المعاني
 كتابـاً   )٤٣٤ (الزجاجي صنّف وقد ، معنى ثالثين من أكثر الى الالم معاني أوصل

   .ــــ الم جمع ــــ " الالمات " وسماه ، الخصوص هذا في

  فقـد  ، اآليـات  هذه في الالم معنى على المترتِّب العقدي لألثر بالنسبة أما
 هـي  يقول من فمنهم ، السابقة اآليات في الواردة الالم معنى في المعتزلة اختلف

 مـن  ومـنهم  ، والصيرورة العاقبة الم هي يقول من ومنهم ، المجازي التعليل الم
 الالم هذه أن على أجمعوا ولكنهم ، ذلك غير يقول من ومنهم ، األمر الم هي يقول
   .الحقيقي التعليل الم ليست هي

                                                           

 علوم في الصدارة إليه انتهت البغدادي الزجاجي إسحاق بن الرحمن عبد القاسم أبو هو(434) 
  .ه ٣٤٠ سنة بطبرية توفي بالشام اللغة



 هـذه  معاني من ثالثة السيف حمد بن اهللا عبد بن محمد الدكتور شرح وقد
 علـة  هو ما على الداخلة فهي : الحقيقي التعليل الم فأما : ( فقال األربعة الالمات

 الحقيقي تعليلال ينكر من عند فهي : المجازي التعليل الم وأما ... قبلها لما وغاية
 بهـا  يقصد ال أنها غير التعليل ظاهر في لها شبيهة بكونها وذلك ، اآليات هذه في

 العاقبـة  الم وأمـا  ... والغايـة  الغرض معها يِرد وال ، قبلها لما علة عن البحث
 غايـةً  يكن ولم ، قبلها لما ومآالً عاقبة كان ما على تدخل التي فهي : والصيرورة

   .)٤٣٥( )للفاعل مرادةً

 يطلـب  الم هو : ( بقوله الجرجاني عرفها فقد " األمر الم " لـ بالنسبة أما
   .)٤٣٦( )الفعل به

 الواردة الالم تكون أن ينكرون المعتزلة جعل الذي السبب إلى عدنا ما وإذا
 هـذه  أن هـو  ذلك سبب فإن ، الحقيقي التعليل الم هي سابقاً المذكورة اآليات في

 ذلـك  فإن الحقيقي التعليل الم على حِملت ما إذا المذكورة ياتاآل في الواردة الالم
   .اإللهي العدل في المعتزلة مذهب يناقض

 الم " هـي  الـسابقة  اآليات في الواردة الالم أن إلى الزمخشري ذهب وقد
 الم هـي  ونـكُـيـِل يـف الالم : ( فـقـال " الـمـجـازي الـتـعـلـيـل

 معنـى  ولكـن  ، بـسواء  سواء لتكرمني جئتك : قولكك ، التعليل معناها التي كي
   .)٤٣٧( )الحقيقة دون المجاز طريق على وارد افيه لالتعلي

                                                           

  .٨٤٦ ــــ ٢/٨٤٤ ، اإلعرابي التوجيه تعدد في العقدي األثر) ٤٣٥(

  .٢٤٥ ص ، التعريفات) ٤٣٦(

 ٣/٣٩٨ ، الكشاف تفسير) ٤٣٧(



 مــن  الـمـعـتـزلـة مـوقـف فـإن ــــ وإجـمـاالً  ــــ
 ، المعنى بحسب الالم إلى ينظرون كانوا بل ، واحداً موقفاً يكن لم " الالم " هـذه

 فـي  مذهبهم تناقض ال الحقيقي التعليل الم كانت فإذا ، العقائدي توجههم وبحسب
 وافـقــوا  المعتزلة أصول من غيره وفي , سبحانه اهللا على األصلح فعل وجوب

   .التعليل الم بأنها يقروا لم مذهبهم تخالف كانت وإن ، التعليل الم فعالً أنها على

 فإن . G��F��E��D���C��B��AG��F��E��D���C��B��AG��F��E��D���C��B��AG��F��E��D���C��B��Az}� : تعالى قوله ففي

 هـذه  إن : فقالوا ، التعليل الم اآلية هذه في " الالم " تكون أن ضوايرت لم المعتزلة
   .والصيرورة العاقبة الم هي الالم

 أن يجب : ( ــــ اآلية هذه تفسير في ــــ الجبار عبد القاضي قال
 أن والمعلـوم  ذرأنـاهم  ولقد : قال فكأنه ، العاقبة به المراد أن على الكالم يحمل

}� : تعـالى  كقولـه  هـذا  اختيارهم لسوء جهنم دخول همحال وعاقبة ، مصيرهم

m��l��k���j��i��h��gm��l��k���j��i��h��gm��l��k���j��i��h��gm��l��k���j��i��h��gnnnnz)هـو  ذلك كـان حـيـث من ، )٤٣٨ 
 الــلغة  فـي  ظـاهر  وهذا ، ويسروا به ليفرحوا التقطوه إنما كانوا وإن ، العاقبة

   .)٤٣٩( )والشعر

 إليـه  ذهب ما على " الوجيز المحرر " تفسيره في عـطـية ابن رد وقـد

 هـي } �C�C�C�C{  : قوله في الالم : فرقة وقالت : ( قائالً الجبار عـبد ضيالـقـا

 يقـصد  [ محمـد  أبو القاضي قال . لجهنم ومآلهم أمرهم ليكون: أي ، العاقبة الم
 لـم  الفاعـل  فعُل كان إذا يتصور إنما العاقبة والم ، بصحيح ليس وهذا ] : نفسه

                                                           

  .٨ اآلية من جزء ، القصص سورة) ٤٣٨(

   .٤٦٦ ـ ٤٦٤ ، الخمسة األصول شرح وينظر  .٣٠٦ ، القرآن متشابه) ٤٣٩(



 األمـر  يصير ما به قُِصد فعلفال هنا وأما ... إليه األمر يـصـيـر ما به يقصد
   .)٤٤٠( )جهنم سكناهم من إليه

�����Ç��Æ�����Ç��Æ�����Ç��Æ�����Ç��Æ}� : الـسالم  عليه موسى لسان على تعالى قوله خصوص وفي

É��ÈÉ��ÈÉ��ÈÉ��ÈÊÊÊÊz�، معنـى  مـا  : قلتَ فإن : ( الالم معنى توجيه في الزمخشري يقول 

���Ë���Ë���Ë���Ë}���� : كقولـه  األمـر  بلفظ دعاء هو : قلتُ ؟�É��È��Ç��ÆÉ��È��Ç��ÆÉ��È��Ç��ÆÉ��È��Ç��ÆÊÊÊÊz}� : قوله

��Ì��Ì��Ì��Ì����z��������{ÏÏÏÏz( )٤٤١(.   

 إنهـم  بـل  ، المعتزلة كل بين اتفاق موضع للزمخشري القول هذا يكن ولم
   : منها أقوال على ( اآلية هذه في الواردة الالم معنى تفسير في بينهم فيما اختلفوا

 بـأن  عالم وأنت واألموال، الزينة آتيتهم: أي والصيرورة، العاقبة الم أنها: األول
 التوجيـه  هذا نُسب وقد الكفر، على واالستمرار ،سبيلك عن الضالل إلى مصيرهم

 مـن  غيرهمـا  الـى  وينسب واألخفش، قطرب به وقال )٤٤٢(وسيبويه الخليل إلى
  ... المعتزلة

                                                           

 عبـد  تحقيـق  ، األندلسي عطية بن غالب بن الحق عبد محمد أبو ، الوجيز المحرر) ٤٤٠(
 ٢/٤٧٨ ، م ١٩٩٣ ، ه ١٤١٣ ، ١ط ، لبنان ، العلمية الكتب دار ، محمد الشافي عبد السالم

. 

  .٢/٣٤٧ ، الكشاف تفسير) ٤٤١(

 توجيهاتهم بعض على المعتزلة يوافقون قد السنة أهل بعض إن هو بالذكر الجدير من) ٤٤٢(
 ، منها انطلقوا التي العقائدية األصولية القاعدة في المعتزلة وافقوا أنهم يعني ال وهذا ، اللغوية
 يعني ال هذا فإن ، الصيرورة الم هي آليةا هذه في الالم أن الى ذهبوا عندما وسيبويه فالخليل

  .اعتقاداتهم في المعتزلة وافقوا أنهم



 ولـيس  بهـا  مجزوم بعدها فالفعل ، الدعاء والـمقصود ، األمر الم أنها : الثاني
 األنبـاري  ابن اراختي وهذا ، سبيلك عن بالضالل ابتِلهم ربنا : والمعنى ، منصوبا

   ...كالزمخشري أيضا للمعتزلة آخر توجيه وهو ، السراج وابن

 إنك ربنا : والتقدير ، الالم بعد المضمرة أن بعد النافية ال حذف على أنها : الثالث
 أبـي  عن نُِقل ، للمعتزلة آخر توجيه وهذا ... سبيلك عن يضلوا لئال ذلك أعطيتهم

   ... الجبائي علي

 أكنـت : أي االسـتفهام،  حـرف  بحذف اإلنكاري االستفهام على لكالما أن: الرابع
 بعـض  عـن  الجبـار  عبـد  نقله وقد! سبيلك؟ عن يضلوا لكي بذلك عليهم أنعمت

  ... المعتزلة

 على فهو ، واإلخبار اإلثبات على وليس ، واإلنكار النفي على الكالم أن : الخامس
 توجيهـات  أحد وهو ، يضلوا لكي ذلك بهم لتفعل كنت ما : والمراد ، الظاهر غير

   . اآلية هذه في المتعددة المعتزلة

 المـراد  اإلضالل فعل على داخلة ولكنها ، الحقيقي للـتعـلـيل أنهـا : السادس
 نقله للمعتزلة آخر توجيه وهذا ، ويموتوا ليهلكوا ذلك أعطيتهم : أي ، اإلهالك به

 بمعنـى  القـرآن  في جاء ضاللال بأن ] الجبار عبد : يعني [ القاضي عن الرازي
  .)٤٤٣( )الهالك

 فـي  الـواردة  " الالم " تكون أن على يوافقوا لم المعتزلة أن هو والحاصل
 بعض أن ومع ، عدة محامل على وحملوها ، الحقيقي التعليل بمعنى الكريمة اآلية

 التعليـل  هو ــــ السابقة اآلية في ــــ الالم معنى أن إلى ذهبوا المعتزلة
 معنـاه  علـى  ليس اآلية في الوارد اإلضالل إن : وقالوا رجعوا ولكنهم ، الحقيقي
   .اإلهالك عن مجاز هو وإنما ، الحقيقي

                                                           

  .٨٧٠ــــ ٢/٨٦٨ ، اإلعرابي التوجيه تعدد في العقدي األثر) ٤٤٣(



  

  

  الثالث الفصل

   النحوي التوظيف            

  العقدية لآليات املعتزلة عند    
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  تمهيد                    

 اإلعرابـي  التوجيـه  وأهمية ، المتواترة القراءات   

   فيها

 العباد ةعباد من وإخراجهم الناس لهداية رسله أرسل وتعالى سبحانه اهللا إن
 محمـد  بنبينـا  رسله اهللا ختم ثم ، النور إلى الظلمات ومن ، العباد رب عبادة لىإ

 موصـوفاً  ، مهدياً هادياً والسالم الصالة عليه فكان ، موالسال الصالة أفضل عليه

    .)٤٤٤(��Z��Yz]�����\��[���Z��Y]�����\��[���Z��Y]�����\��[���Z��Y]�����\��[�}���  :تعالى بقوله

 محمـد  نبيه على وتعالى سبحانه اهللا أنزل أن الهداية تلك تمام من كان قدو 

 هـو  الكتـاب  ذلك ، خلفه من وال يديه بين من الباطل يأتيه ال كتاباً وسلم عليه اهللا صلى
 ، بتالوتـه  المتعبد ، الناس بسورة المختوم ، الفاتحة بسورة المبدوء الكريم القرآن

 مـن  المعصوم ، والنقصان الزيادةو التحريف من المحفوظ ، بالتواتر إلينا المنقول
   .والنسيان الخطأ

                                                           

  .٥٢ اآلية ، الشورى سورة) ٤٤٤(



��p��o��n��p��o��n��p��o��n��p��o��n}�  :كتابـه  محكم في قال قد وتعالى سبحانه اهللا أن وبما

�t��s�r�����q�t��s�r�����q�t��s�r�����q�t��s�r�����qz )من فرد كل يتمكن أن التيسير ذلك لوازم نم كان فقد ، )٤٤٥ 
 كانـت  بلغتهم القرآن نزل الذين العرب أن المعلوم ومن ، الكريم الكتاب هذا تالوة

 لهجـات  على القرآن أنزل أن األمة بهذه اهللا رحمة من فكان ، مختلفة لهجات لهم
 حال همحال القرآن يقرأوا أن وغيرهم ياديواأل والخزاعي التميمي فاستطاع العرب

 -َِ.ـ
?Yُـ  ]��	
&ـُ �ْ� �ِ�� «  :وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول قال الشأن هذا وفي ، القرشي
��AB �\
S�/4ِ َ?
M�	]ٍ َ�ْ̂ ��	�P_ ِ�
G�� �� َ,���	    .)٤٤٦( »)ـ�

 الحـديث  هـذا  فـي  الـواردة  " فحرَأ " كلمة مدلول عن النظر وِبصرِف
 القـراءات  بعلـم  يتعلـق  إنـه  إذ ــــ )٤٤٧( منها المقصود هو وما ، الشريف
 تمخَّـضت  التـي  النتيجة هو المقتضب التمهيد هذا في يعنينا الذي فإن ، ــــ

 حتـى  ، القرآنيـة  القـراءات  دتعد وهي أال ، الشريف الحديث هذا عن وتَحصلت
 القـرآن  أن علـى  أجمعـت  األمة إن إذ ، مظانّه في سيدر مستقالً لماًِع أصبحت

 ، عدة فحروَأ قراءاتب ــــ وسلم عليه اهللا صلى ــــ النبي عن يناإل نُقل الكريم
 قـراءات  سبع لىإ القراءات تلك تبلورت فقد القراءات علم ِروتطو الزمن وبمرور
 العلم أهل من كثير عند متواترة قراءات عشر وإلى ، العلم أهل بعض عند متواترة

.  

                                                           

  .٤٠ ، ٣٢ ، ٢٢ ، ١٧ ، اآلية ، القمر سورة) ٤٤٥(

 رقـم   , بعـض  في بعضهم ومالخص كالم باب ,الخصومات ،كتاب البخاري صحيح) ٤٤٦(
  .٢/٨٥١ ، ٢٢٨٧ الحديث

  .قـوالً  وثالثين خمسة إلى السبعة األحرف معنى في العلماء أقوال بانح ابن َأوصَل) ٤٤٧(
    .١٣٩ ــــ ١/١٣٦ ، القرآن علوم في اإلتقان ينظر التفصيل من ولمزيد



   :هي القراءات تلك

   .وورش قالون  :رواتها وأشهر ، المدني نافع قراءة ــــ ١

   .وقنبل البزي  :رواتها وأشهر ، كثير ابن قراءة ــــ ٢

   .والسوسي الدوري  :رواتها وأشهر ، البصري عمرو أبي قراءة ــــ ٣

   .ذكوان وابن هشام  :رواتها وأشهر ، الشامي عامر ابن قراءة ــــ ٤

   .وحفص ةشعب  :رواتها وأشهر ، الكوفي عاصم قراءة ــــ ٥

   .وخلّاد خلف  :رواتها وأشهر ، الكوفي حمزة قراءة ــــ ٦

   .الدوري وحفص الحارث أبو  :رواتها وأشهر ، الكسائي قراءة ــــ ٧

   .جماز وابن وردان ابن  :رواتها وأشهر ، المدني جعفر أبي قراءة ــــ ٨

   .وروح رويس  :رواتها وأشهر ، البصري يعقوب قراءة ــــ ٩

   .وإدريس إسحاق  :رواتها وأشهر ، خلف قراءة ــــ ١٠

 مـن  المسلمين بالد في اليوم بها يقرأ التي والقراءات(   :عاشور ابن قال
 ، التونـسي  القطـر  بعض في قالون برواية نافع قراءة  :هي العشر القراءات هذه

 ، التونـسي  القطـر  بعض في ورش وبرواية ، ليبيا وفي المصري القطر وبعض
 األقـصى  المغرب وجميع ، الجزائري القطر جميع وفي ، المصري قطرال وبعض

 جميـع  فـي  عنه حفص برواية عاصم وقراءة ، والسودان البالد من يتبعه وما ،
 وتركيـا  وباكـستان  والهنـد  المصرية البالد وغالب ، والشام العراق من المشرق
 المجـاور  دانالـسو  في بها يقرأ البصري عمرو أبي قراءة أن وبلغني ، واألفغان

   .)٤٤٨( )لمصر

                                                           

 ، تـونس  ، وزيـع والت للنـشر  سحنون دار ، عاشور بن الطاهر ، والتنوير التحرير) ٤٤٨(
  .١/٦٣ ، ٣٠ األجزاء عدد ، م ١٩٩٧



  المتواترة القراءات تعريف

 فترات مع أو ، األشياء تتابع : ( هو ــــ ـغةل ــــ رـواتـتـال
 إثـر  في بعضه جاء إذا ، والقطا اإلبل تواترت  :اللحياني وقال ، فجوات وبينها ،

   .)٤٤٩( )بعض
 ىعل الثابت الخبر(   :فهو ــــ اصطالحاً ــــ التواتر تعريف أما

   .)٤٥٠( )الكذب على تواطؤهم يتصور ال قوم ألسنة

ــ ــســبـةـب اـأم ـــف الـــنــ ـــراءة لــتـعــريـ  الـق

ـ  اهللا رمحـه ــــ الجزري ابن الـق فقد ، الـمتواترة  قـراءة  كـل (   :ــــ
 وصـح  ، احتماالً ولو العثمانية المصاحف أحد ووافقت ، بوجه ولو العربية وافقت
   .)٤٥١( )يحةالصح القراءة فهي ، سندها

 ، سنداً تواتر ما  :السبعة األحرف وضابط(   :الحموي عمر بن أحمد قالو
   .)٤٥٢( )رسماً ووافق ، عربيةً واستقام

   .القراءات تعدد فوائد

   .عليها والتسهيل ، األمة على التخفيف ــــ١
                                                           

  .١٤/٣٣٨ ، العروس تاج) ٤٤٩(

  .٩٤ص ، التعريفات) ٤٥٠(

 بـابن  الشهير الدمشقي محمد بن محمد الخير أبو الحافظ ، العشر القراءات في النشر) ٤٥١(
  .١/١٩ ، الضباع محمد علي وتصحيح مراجعة ، الجزري

 د ت ، الحمـوي  عمر بن أحمد العباس أبو ، راءاتالق أصول في واإلشارات القواعد) ٤٥٢(
 ٣١ ــــ ٣٠ص ، هـ ١٤٠٦ ، ١ط ، دمشق ، القلم دار ، بكار الحسن محمد الكريم عبد

. 



 ألنـه  وذلك ، وسلم عليه اهللا صلى النبي وصدق ، القرآن إعجاز بيان ــــ ٢
 إن بحيث ، والتعارض التناقض إليها يتطرق لم فإنها ، وكثرتها القراءات تعدد مع

��������m��l��km��l��km��l��km��l��knnnn}�  :تعالى قال ، بعضاً بعضها ويوضح ، بعضاً يصدق بعضها

�x��w��v���u��t���s��r��q�p����o�x��w��v���u��t���s��r��q�p����o�x��w��v���u��t���s��r��q�p����o�x��w��v���u��t���s��r��q�p����oz)٤٥٣(.   

 فـي  يوجـد  ال ما المعاني ومن ، اإلعجاز وجوه من فيها قراءة كل إن ــــ٣
   .غيرها

 ، وآياتـه  القرآن ألفاظ لتتبع الجهد أقصى بذلهم في األمة أجور امإعظ ــــ ٤
   .)٤٥٤(منها األحكام واستنباط

  

  ــــ واصطالحاً لغةً ــــ اإلعراب مفهوم

 ومنـه  ، الـشئ  عن واِإلفْصاح اِإلبانَةُ(   :ــــ لغة ــــ اإلعراب


��ـ  ,ُ/
	 �cِ��abـ��Tّ « الحِديثُ�  ��Fِْـ)ـIَY« بـي  ويقـال  ، ... فْـِصح تُ  :َأي ، )٤٥٥(رللع:  

ِربَأي ، لي َأع:  لي َأِبن ككالم . ربالكَال وَأعب منَه  :به وَأعريب...   ـربوَأع 
 اِإلبانَةُ هو ِإنَّما النَّحو هو الَِّذي واِإلعراب ، َأحداً يتَِّق ولم بها َأفْصح:  َأي ، بحجِته

                                                           

  .٨٢ اآلية ، النساء سورة) ٤٥٣(

  .١/٢١٨ ، القرآن علوم في اإلتقان ينظر) ٤٥٤(

 ، ١٧٧٥٨ الحـديث  رقـم  ،مصر ،قرطبة مؤسسة حنبل، بن أحمد أحمد، اإلمام مسند) ٤٥٥(
  .منقطع إسناده لكن ثقات رجاله إسناد وهذا لغيره صحيح : األرنؤوط شعيب قال. ٤/١٩٢



ـ ِل ربـوع مـتـاَألغ وَأعرب ، فَاظواَأللْ المعاِني عن ـ الـب هـانُـسـ  مـضـ
ـعوبَأي ، ةًـر:  ارا صِبيرب  .عروتَع برتَعواس:  ح٤٥٦( )َأفْص(.   

 بـاختالف  الكلمـة  آخر اختالف(   :فهو  :اصطالحاً اإلعراب تعريف أما
   .)٤٥٧( )تقديراً أو لفظاً العوامل

 فإن المعِربون فيها اختلف التي القرآن في اإلعرابية هاتللتوجي بالنسبة أما
تَتَالماآلتية األنواع في منحصرة االختالف هذا أسباب أن يجد لها عب:   

 يـصل  أن معرب كل فيحاول ، معنى من ألكثر القرآني السياق احتمال  :األول( 
  ...األخرى والمقتضيات يتوافق الذي المعنى لىإ باإلعراب

 تطبيقـي  وجـه  اإلعراب أن وذلك ، النحوية القاعدة أصل في االختالف  :الثاني
 مـن  ظـاهرة  حـول  النحويين بين تقعيدي خالف من كان فما ، النحوي للدرس

 التوجيـه  علـى  الخـالف  هذا سينسحب ــــ شك وال ــــ فإنه ،الظواهر
   ...اإلعرابي

 بـاب  يكـون  وحينئـذ  ، النحوية للقاعدة تركيبها في اآلية ظاهر مخالفة  :الثالث
 تحويلهـا  أو ، النحوية القاعدة لىإ الظاهر هذا لرد المعربين بين مشرعاً االجتهاد

   .آخر باب في أخرى قاعدة الى

 ينئذوح ، ظهورها لتعذر أو لبنائها إما الكلمة على اإلعرابية الحركة خفاء  :الرابع
   ...األخرى حاتوالمرج السياق داللة لىإ التركيب من االنتقال يتحتم

                                                           

  .٣/٣٣٥ ، العروس تاج) ٤٥٦(

  .٤٧ص ، التعريفات) ٤٥٧(



 الـِصيـغ  بعـض  فـي  وخاصـة  ، األلفاظ بعض داللة في االشتراك  :الخامس
   .إعرابي توجيه من أكثر تحتمل يجعلها مما المعاني وحروف

 إعـراب  في الدخول قبل معه المعرب يصطحبها التي المسبقة الخلفيات  :السادس
 الخلفيات هاوأهــم ،واخـتـيـاره تـوجـيـهـه في مـؤثـرة فتكون ، اآلية

 كـان  ولـو  ، معتقده لنصرة ياًرابإع اآلية داللة يصرف أن عليه تُحتِّم التي العقدية
  .)٤٥٨()ومتكلَّف بعيد وجه على

 القادمـة  المطالـب  تـدور  الـسادسة  الـنـقـطة هذه وحـول  :قـلـتُ       
   .ــــ تعالى اهللا شاء إن ــــ

   .باإلعراب القراءات عالقة

 بحيث ، العربية باللغة الوثيق وارتباطها ، المتواترة القراءات ألهمية ونظراً
 العلماء رأي حسبب العربية اللغة توافق لم ما متواترة تكون ال القرآنية القراءة أن

 مـن  تفصيالً المتكلمون تناولها فقد االعتبارات هذه إلى بالنظر ، االختصاص ذوي
 التوجيـه  نإ إذ ، إعرابيـاً  ههـا توجي علـى  وعكفوا ، اإلعرابية النحوية الناحية

 اآليـات  معـاني  لمعرفـة  ضـرورياً  أمراً يعد المتواترة القراءات لتلك اإلعرابي
   .ومقاصدها

 القراءات توجيه معرفة  :والعشرون الثالث النوع(   :الزركشي اإلمام قال
 المعـاني  جاللة تعرف وبه ، جليل فن وهو  .قارئ كل إليه ذهب ما وجه وتبيين
 الـحجة " كـتاب مـنها  :كتبا فيه وأفردوا  ، به األئـمة اعتنى وقد ، التهاوجز

                                                           

  .٨٢ ، ١/٨١ ، اإلعرابي التوجيه تعدد في العقدي األثر) ٤٥٨(



 " وكـتــاب  ، لـمـكــي  " الـكـشـف  " وكتاب ، الفارسي عـلى ألبى" 
  .)٤٥٩()فوائد عـلى اشتمل قـد مـنـهـا وكـلٌّ ، للـمـهـدوي " الـهـدايـة

 يقـول  إذ غةالل علوم صدارة يحتل واإلعراب النحو علم إنف هذا عن فضالً
 بـه  إذ ، النحو هو منها المقدم األهم أن يتحصل والذي(   :مقدمته في خلدون ابن

 ، الخبر من والمبتدأ ، المفعول من الفاعل فيعرف ، بالداللة المقاصد أصول يتبين
 أكثـر  أن لـوال  ، التقـدم  اللغـة  علم حق من وكان ، اإلفادة أصل لجهل ولواله

 اإلسـناد  علـى  الدال اإلعراب بخالف ، تتغير لم هاموضوعات في باقية األوضاع
 أهم النحو علم كان فلذلك ، أثر له يبق ولم بالجملة تغير فإنه إليه والمسند والمسند

   .)٤٦٠( )اللغة كذلك وليس ، جملة بالتفاهم اإلخالل جهله في إذ ، اللغة من

ـــتـتـمـال إن ـــيــوجـتـلـل عـب ـــيــرابــاإلع اتـه  ةـ
ـ ِجـي يةـالكالم رقـفـال دـنــع ـويـةالـنـح ـ  أن دــ ـ ـف لـك  ةـرق

 اـهـــِهـوجـت بـســـحب اًـيـــرابـإع رآنـقـــال اتـآيــ هـجــوـتُ
ـ ـتـوي آرائهــا  مــع  مـاغـنـتـي اـمـوب ، الـعـقـدي ـ  قـواف  عـم

 الطوائف هذه يعـمـج دـجـت تـوأن(   :مـيـقـال نـاب الـق ، هاـولـأص
 وعنـد  ، جهمي الجهمية عند فالقرآن ، هاوآرائ وبدعها بهامذاه على القرآن تنزل

 عند هو وكذلك ، رافضي الرافضة وعند ، قدري القدرية وعند ، معتزلي المعتزلة

                                                           

  .١/٣٣٩ ، القرآن علوم في البرهان) ٤٥٩(

 بـــن  الــرحـمــن  عــبـــد  ، نخـلــدو  ابـن مـــقــدمــة) ٤٦٠(
 ١٤١٣، ١ط ، بــيــروت ، الـعــلــمــيــة الـكـتـب دار ، خــلــدون

  .٤٦٩ص ، هـ



��M��L��K���M��L��K���M��L��K���M��L��K���NNNN��U��T��S���R��Q��P��O����U��T��S���R��Q��P��O����U��T��S���R��Q��P��O����U��T��S���R��Q��P��O}� الباطـل  أهـل  جميع

VVVVz)٤٦٢())٤٦١(.   

  

  العلم بهذا المعتزلة اهتمام

 الفرق أبرز من كانوا إنهم بل ، مراأل هذا عن بمنأى المعتزلة يكن ولم هذا
ـ  النـصوص  وأخضعت ، الجانب هذا في خـاضت الـتـي  إعرابيـاً  ــــ
 الهتمـام  شـاهد  خيـر  تُعد المعتزلة كتب إن كما ، وأصولهم لمعتقداتهم ــــ
 ــــ إنها إذ ، الكريم القرآن في العقدية آلياتل اإلعرابي التوجيه بعلم المعتزلة

ـ  المعتزلة صنفها التي الكتب أعني  الـشواهد  مـن  بالعديـد  مـشحونة  ــــ
 أصـول  مـع  ويتنـاغم  يتوافق بما القرآنية لآليات اإلعرابية النحوية والتوجيهات

   .ومعتقداتهم لمعتزلةا

 مفتقرة العلوم جميع أن كيفو ، الجليل العلم هذا أهمية الزمخشري بين وقد
 وعلمـي  وكالمهـا  فقهها اإلسالمية العلوم من علماً يجدون ال إنهم(   :فقال ، إليه

 ، عـنَّـقَيـتَ ال ومكشوف يدفع ال بين العربية الى وافتقاره إال وأخبارها تفسيرها
 ، اإلعـراب  علم على مبنياً ومسائلها الفقه أصول أبواب معظم في الكالم ويرون

 نم وغيرهم والفراء والكسائي واألخفش سيبويه عن بالروايات مشحونة والتفاسير
   .)٤٦٣( )والكوفيين البصريين النحويين

                                                           

  .٣٤ اآلية من جزء ، األنفال سورة) ٤٦١(

  .٢/٦٨٢ ، المرسلة الصواعق) ٤٦٢(

 اهللا جـار  أحمـد  بـن  عمـر  بن محمود القاسم ألبي ، اإلعراب صنعة في المفصل) ٤٦٣(
  .٦٣ ، ٦١ ص ، م ١٩٩٣ ، ١ط ، بيروت ، الهالل ومكتبة ردا ، الزمخشري
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 إعرابيـاً  العقديـة  اآليات يوجهوا أن على الحرص كل المعتزلة حرص لقد
 للتوجيهـات  النمـاذج  بعض وهذه ، بها آمنوا لتيا ألصولهم اآليات بهذه ليستدلوا

 األمـر  وهو الخامس األصل عدا ، أصولهم لتأييد المعتزلة انتهجها التي اإلعرابية
 الـسنة  أهـل  بأدلة له يستدلون المعتزلة إن حيث ، المنكر عن والنهي بالمعروف

 المعروفب األمر جعلوا المعتزلة إن هو السنة أهل وبين بينهم الفرق ولكن نفسها،
 حكْمـاً  الـسنة  أهـل  جعله بينما ، معتقداتهم أصول من أصالً المنكر عن والنهي
   .اعتقادياً وليس عـملياً

�����c��b��a}� : تعالى قوله ــــ١ �̀�_��~��}��|��{��z�����y���c��b��a�� �̀�_��~��}��|��{��z�����y���c��b��a�� �̀�_��~��}��|��{��z�����y���c��b��a�� �̀�_��~��}��|��{��z�����y

�i��h��g���f��e��d�i��h��g���f��e��d�i��h��g���f��e��d�i��h��g���f��e��dz)٤٦٤(.   

�����������������y�y�y�y}� : وتعالى سبحانه لقوله االستواء مثِبتي عند اإلعرابي التوجيه إن

{��z{��z{��z{��z����|�|�|�|�z ، تعـالى  قولـه  فـي  الفاعـل  أن هو :  }|||| { ،  هـو 

 فـيـكـــون} , ����yyyy { عـلـــى عـائـــد مـــسـتـتـر ضـمـيـــر

  )٤٦٥( .العرش على الرحمن استوى : هو التوجيه هذا على بناء اآلية مـعـنـى

                                                           

  .٦ ، ٥  اآلية ، طه سورة) ٤٦٤(

  .٨٢ ــــ ٢/٨٠ ، القرآن علوم في البرهان ينظر التفصيل من لمزيد) ٤٦٥(



 تـوجيههم  كان فقد ــــ االستواء منِكري ــــ للمعتزلة بالنسبة أما
   :)٤٦٦(قولين على ةالسابق لآلية اإلعرابي

 وهذا ، العلو من مشتق وهو ، حرفاً وليس فعل هو " على " الحرف إن ــــ أ
 تكـون  اآليـة  هـذه  فإن المفهوم هذا على وبناء ، )٤٦٧ (دؤاد أبي بن أحمد قول هو

 ، ) اسـتوى  العـرش  ( و ) عـال  الرحمن : ( هما اسميتين جملتين على مشتملة
 ، العـرش  على عائداً مستتراً ضميراً ) استوى(  : قوله في المستتر الفاعل فيكون

  . العرشُ استوى : هو والمعنى

 مـعـنــى  أخذت قد التوجيه هذا على بناء " استوى " كلمة أن لي ويبدو
 أم الحقيقـي  بمعناه سواء ــــ لالستواء المعهود المعنى عن بعيداً ، جـديـداً
 االستواء ألن وذلك ، الِخلقة وتمام االكتمال : هو المعنى ذلك ، ــــ المجازي

 قولـه  مثـل  وهذا ، سبحانه اهللا إلى وليس التوجيه هذا حسب العرش إلى ُأسند قد

                                                           

 كلمـة  داللـة  تناولـت  إذ ، موضع من أكثر في الكريمة اآلية هذه تناولت وأن سبق )٤٦٦(
 داللـة  موضـوع  في " على " الحرف داللة وكذلك ، والمجاز الحقيقة موضوع في" استوى"

 وهذا ، أصولهم مع يتناغم بما إعرابياً اآلية يتناولون المعتزلة هم وها ، معانيها على الحروف
   :يلي ما على يدل فإنما شئ على دل إن

   .ابه يتمتعون المعتزلة كان يالت ةاللغوي المقدرة ــــ أ
 هذا إلى توصلوا سواء ، الظاهر مدلولها عن آلياتا هذه بصرف المعتزلة اهتمام ــــ ب

 طريق عن ذلك كل وقبل ، النحوي الجانب طريق عن أم ، البالغي الجانب طريق عن الهدف
   .العقلي الجانب

   .٢/٣١٤ ، للبيهقي والصفات األسماء ينظر) ٢(
  .١٤ اآلية من جزء ، القصص سورة) ٣(

 



ـ  السالم عليه موسى واصفاً ــــ تعالى ��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A}� : ــــ

G��FG��FG��FG��FHHHH��������z )٤٦٨(.   

 فـي  مرتين تكرر قد اآلية لهذه دؤاد أبي ابن توجيه أن بالذكر الجدير ومن
 ذكـرتُ  وقـد  ، نحويـاً  وآخر بالغياً اًهوج التوجيه لهذا ألن وذلك ، الرسالة هذه

 ، التوجيـه  لهذا البالغي الجانب ىعل ُألدلّل الثاني الفصل في دؤاد أبي ابن توجيه
   .التوجيه لهذا النحوي الجانب على ألدلل كررته فإني الفصل هذا في أما

 مـستتراً،  يسول ظاهر اسم هو " استوى " الفعل في الفاعل إن ــــ ب

~��_��`��~��_��`��~��_��`��~��_��`���}����� : تعـالى  قوله في تليها التي اآلية في المذكورة الموصولة " ما " وهو

d���c��b��ad���c��b��ad���c��b��ad���c��b��az�)اآلية معنى فيكون ، )٤٦٩ هـو  التوجيه هذا على بناء : 

 نستأنف ثم ، عندها الوقوف يجوز المعنى تامة جملة وهذه ، العرش على الرحمن
 بـينهـمــا وما األرض في وما اواتالـسـم فـي مـا لـه استوى : ونقول

   .)٤٧٠(الـثرى تحـت وما

ـ  التوجيه هذا على بناء ــــ هنا االستواء أن وأرى  : معنـاه  ــــ
 إلـى  التوجيـه  هذا في ُأسند االستواء ألن وذلك ، واالستسالم واالستقامة الطاعة

   .ــــ التوجيه هذا على بناء ــــ الخالق إلى وليس ، المخلوق

   .)٤٧١(��k���j��i��k���j��i��k���j��i��k���j��iz}� : تعالى قوله ــــ ٢

                                                           

 

 ٦ اآلية من جزء ،  طه سورة) ١(

  .٢/٨١ ، القرآن علوم في البرهان ينظر )٢(

  .١٢ اآلية ، الصافات سورة) ٣(



 قراءتـان  الكريمة اآلية هذه في الواردة} �j�j�j�j{  : كلمة قراءة في ورد

   :متواترتان

 ، والكسائي حمزة عدا السبعة القراء عموم قراءة وهي ، عجبتَ تاء بفتح : األولى
 هو ةاآلي هذه في والمخاطَب ، المخاطَب للفاعل أنها هي الحالة هذه في التاء وفائدة

 القـراءة  هذه في إشكال فال وحينئذ ، ــــ وسـلم عليه اهللا صلى ــــ محمد النبي

 بقيـة  على يطرأ ما عليه يطرأ بـشَر ــــ وسـلم عليـه اهللا صـلى ــــ النبي ألن
   .التعجب منها والتي ، النفسية والتفاعالت األحاسيس من البشر

 حمـزةُ  و ــــ عنـه اهللا رضـي ــــ مسعود بن اهللا عبد الصحابي قرأ : الثانية

 الفاعـل  تاء أصبحت التاء إن : أي ،} jjjj{  : قوله في التاء بضم والكسائي

 ما هو وهذا ، وتعالى سبحانه اهللا إلى التعجب اآلية ظاهر فـيـنـِسـب ، المتكلم
أن درجـة  إلـى  ــــ المعتزلة ومنهم ــــ الكالمية الفرق بعض استشكلَتْه 

 سمع أنه شُريح عن روي فقد ! يقبلوها ولم القراءة هذه ردوا قد األمة علماء بعض


	�ِ��ـ�� 
	�ِ��ـ�� 
	�ِ��ـ�� 
	�ِ��ـ�� ����iiii}� : يقرأ القارئ        ��������kkkkz يعجب ال اهللا إن : شريح فقال ، التاء بضم 

 شريح كالم روى الذي وهو ــــ شقيق قال . يعلم ال من يعجب إنما ، شئ من
 ، علمـه  يعجبه عرشا شريحاً إن : فقال ، النخعي إلبراهيم ذلك فذكرت : ــــ

ـ  عنـه اهللا رضـي ــــ مسعود بن اهللا عبد يعني [ منه بذلك أعلم اهللا وعبد  ــــ
[)٤٧٢(.   

                                                           

 و نجاتي يوسف أحمد تحقيق ، الفراء زياد بن يحيى زكريا أبو ، القرآن معاني ينظر) ٤٧٢(
  .٢/٣٨٤ ، م ١٩٨٠ ، ٢ط ، بيروت ، الكتب عالم ، النجار علي محمد



 هللا التعجـب  صـفة  إثبات منكرو سلكه الذي اإلعرابي للتوجيه بالنسبة أما
ـ  قـالــوا  فـإنـهــم  ، الـمـعـتــزلة  ومـنـهـم تعالى  فـي  ــــ

ـ ــ " عجبت " في الـمضـمومة الـتـاء خـصـوص  ضـمير  إنـه  : ( ــ
 يـكــون  التوجيـه  هذا على وبناء ، )٤٧٣( )المخـاطَـب إلى مصروفٌ مـتكلٍم

 محـل  فـي  فعليـةً  جملةً " عجبتُ : " فـي الموجودان والـفـاعـُل الـفـعـل
   .أنا عجبتُ محمد يا قل بل : هو والتقدير ، القول مقُول به مفعول نصب

��_����Z����Y���X��W��Z����Y���X��W��Z����Y���X��W��Z����Y���X��W�̀}� : تعـالى  قوله ــــ ٣ �̂�]��\��[�̀��_�� �̂�]��\��[�̀��_�� �̂�]��\��[�̀��_�� �̂�]��\��[aaaa��b����b����b����b��

e��d������ce��d������ce��d������ce��d������cz)٤٧٤(.   

 هذه في الوارد لالستثناء اإلعرابي التوجيه في المتكلمين بين الخالف جرى

 هـو  أم ، متـصل  اسـتثناء  هو هل } _��̀�_��̀�_��̀�_��̀�{  : تعالى قوله وهو ، الكريمة اآلية

  ؟ منقطع استثناء

 أن إلـى  ذهبـوا  النحاة جمهور إن : أقول الخالف ذكر في أشرع أن وقبل
 باالسـتثناء  والمقـصود  ، موجب غير استثناء هو الكريمة اآلية هذه في االستثناء

 االسـتثناء  أن كما ، )٤٧٥( )نفي شبه أو نفي فيه الذي ( االستثناء هو الموجب غير

 " كلمـة  وهو " إلّا " قبل الجملة في موجود الفاعل إن إذ ، الكالم تمام بعد وقع قد
 المعربين جمهور عند ــــ عليها والمتفق  لحاصلةا فالنتيجة ، الموصولة " من

                                                           

  .١/٢٤٨ ، اإلعرابي التوجيه تعدد في العقدي األثر) ٤٧٣(

  .٦٥ اآلية ، النمل سورة) ٤٧٤(

 عقيـل  بـن  اهللا عبد الدين بهاء القضاة قاضي ، مالك ابن ألفية على عقيل ابن شرح) ٤٧٥(
 ، سـوريا  ، الفكـر  دار ، الحميـد  عبد الدين محي محمد تحقيق ، الهمداني المصري العقيلي
  .٢/٢١٥ ، م ١٩٨٥ ، هـ ١٤٠٥



 المختَــلَف  األمر ولكن ، موجب غير تام كالم في جاء االستثناء أن هو ــــ
 اآلية هذه في االستثناء إن هل : هو ــــ والمعتزلة الجمهور بين ــــ فيه

  ؟ منقطع إنه أم متصل

 ال أن وبـالمنقطع  ، قبله مما بعضاً المستثنى يكون أن بالمتصل والمراد( 
 إتباعـه  وجاز ، االستثناء على نصبه جاز متصالً كان فإن ، قبله مما بعضاً يكون

 : نحو وذلك متبوعه من بدل أنه والمشهور ، المختار وهو ، اإلعراب في قبله لما
 عنـد  النـصب  تعـين  منقطعاً االستثناء كان وإن ... زيداً وإال زيد إال أحد قام ما

 تميم بنو وأجازه ، اإلتباع يجوز وال حماراً إال القوم قام ما : تقولف العرب جمهور
  . )٤٧٦( )حمار إال القوم قام ما : فتقول

 مـن  العلماء جمهور إن حيث ، السابقة لآلية اإلعرابي التوجيه إلى ولنرجع
 أن علـى  اتفاِقهم مع ــــ الذكر سابقة اآلية هذه إعراب في اختلفوا السنة أهل

ـ  متصل يهاف االستثناء  )٤٧٧(الزجـاج  ومـنهم  العلمـاء  بعـض  فـذهب  ــــ
 فـي  متـصل  استثناء هو اآلية في االستثناء أن إلى )٤٧٩(القيم وابن )٤٧٨(والقرطبي

 علـى  والنـصب  اإلتباع على الرفع " إال " بعد فيما فيجوز ، موجب غير تام كالم
 االسـتثناء  إن : أي ، مفرغ اآلية في االستثناء أن إلى حيان أبو وذهب . االستثناء

                                                           

  .٢١٥ ـ٢/٢١٢ ، عقيل ابن شرح) ٤٧٦(

  .٤/١٢٧ ، للزجاج وإعرابه القرآن معاني ظرين) ٤٧٧(

  .١٣/٢٢٥ ، القرطبي تفسير ينظر) ٤٧٨(

  .٥٧٠ ــــ ٥٦٩/  ٣ ، الفوائد بدائع ينظر) ٤٧٩(



 هذا على بناء فاعل ألنه ؛ الجاللة لفظ رفع فيجب تام غير كالم بعد جاء اآلية في
   .)٤٨٠(اهللا إال واألرض السموات في من غيب يعلم ال : هو والتقدير ، التوجيه

   .الكريمة اآلية في المعتزلة رأي

 االسـتثناء  إن : فقالوا ، اإلعرابية التوجيهات هذه خالفوا فإنهم المعتزلة أما
 هذا إلى المعتزلة جنوح في والسبب ، متصل غير منقطع استثناء هو اآلية هذه في

 المعتزلـة  أن المعلوم من إن حيث ، التوحيد وهو عندهم األول األصل هو التوجيه
 عز هللا العلو إثبات إلى السنة أهل ذهب بينما ، وجل عز اهللا عن العلو صفة ينفون
ـ  العلـو  هذا معنى في مبينه خالف على ــــ وجل  إن : قلنـا  فـإذا  ــــ

 وهـذا  ، قبلـه  مما جزء االستثناء بعد ما أن يعني فهذا متصل اآلية في االستثناء
 بـأن  القـول  إلـى  الزمخـشري  جنح ولذا ، وجل عز هللا العلو جهة إثبات يعني

   .منقطع استثناء هو اآلية في االستثناء

ـ  أخـرى  بعقبة اصطدم الزمخشري أن ويبدو  إن إذ ، المـسألة  هـذه  يف
ـ  الزمخشري قول بحسب ــــ اآلية هذه في منقطعاً كان إذا االستثناء  ــــ

 جاءت بينما ، ــــ " اهللا " الجاللة لفظ وهو ــــ المستثنى نصب يجب فإنه
 ولكـن  . الحجـاز  أهـل  لغـة  هي وهذه " اهللا " الجاللة لفظ برفع كلُّها القراءات

 إلـى  كلَّها القراءات هذه وينسب ، اإلشكال هذا نم يخرج أن استطاع الزمخشري
 علـى  والرفـع  االسـتثناء  على النصب الحالة هذه في يجيزون فإنهم ، تميم لغة

   .البـدلية

                                                           

 أحمد عادل تحقيق ، األندلسي يوسف بن محمد حيان أبو ، المحيط البحر تفسير ينظر) ٤٨٠(
 ، م ٢٠٠١ ، ه ١٤٢٢ ، ١ط ، لبنان ، العلمية الكتب دار ، معوض محمد وعلي الموجود عبد

٧/٨٧.  



 ممن يكون أن يتعالى واهللا ، اهللا اسم رفع لم : قلتَ فإن : ( الزمخشري قال
 الدار في ما : نيقولو حيث تميم بني لغة على جاء : قلتُ ؟ واألرض السموات في
إال أحد ذكر لم أحداً كأن ، حمار إال فيها ما يريدون حماركالمـه  انتهى . )٤٨١( )ي 
 اإللهيـة  الـذات  يخص هنا الكالم ألن وذلك ، المثال هذا ضرب على تَحفُّظي مع

   .لها واألمثلة القياسات ضرب في األدب جانب نلزم أن فينبغي

`��`��`��`��}� ، )��"(��ÄÃ�ÂÄÃ�ÂÄÃ�ÂÄÃ�Â����ÅÅÅÅz} : تـعـالــى  قـولــه  ــــ ٤

��b��a��b��a��b��a��b��accccz)٤٨٣(.  

 صـيـغــة  عـلــى  الكريمتـان  اآليـتــان  هـاتـان تـحـتـوي
 عمـا  النفس انفعال : ( هو والـتـعـجـب ، " أفـعـل مـا " الـتـعـجـب

  . )٤٨٤( )سببه خفي

 وخفاء التعجب بين تربط ال أخرى حدوداً ( للتعجب أن بالذكر الجدير ومن

 : ( الزركـشي  قـال   .)٤٨٥( )غيره أخرى ورأم الى التعجب تُرِجع بل ، السبب

 ، التعجب حقيقة أن وهو ، آخر خالف على يلتفُّ المسألة هذه في الخالف وأصل
   .)٤٨٦( )؟ ال أو منه المتعجب فيه فتحير ، سببه خفاء فيه يشترط هل

                                                           

  .٣/٣٨٢ ، الكشاف تفسير) ٤٨١(

  .١٧٥ اآلية من جزء ، البقرة سورة) ٤٨٢(

  .١٧ اآلية ، عبس سورة) ٤٨٣(

  .٨٥ ص ، التعريفات) ٤٨٤(

  .٢/٧٨٢ ، اإلعرابي التوجيه تعدد في العقدي األثر) ٤٨٥(

  .٢/٣١٩ ، القرآن علوم في البرهان) ٤٨٦(



 خـرج  صفة استعظام مجرد هو التعجب أن الى الضائع ابن ذهب وقد هذا
 الجهـل  أو الـسبب  بمعرفة ارتباط للتعجب وليس ، ائرهنظ على منه المتعجب بها
   .)٤٨٧(به

 ، ÁÁÁÁ�Å��Ä��Ã���Â���Å��Ä��Ã���Â���Å��Ä��Ã���Â���Å��Ä��Ã���Â��z}�:تعـالى  لقولـه  اإلعرابـي  للتوجيه بالنسبة أما

 هـذه  أن إلـى  والنحاة المتكلمين جمهور ذهب فقد ، a��`a��`a��`a��`��������bbbb�������c���c���c���cz}�: وقوله

 , سبحانه الخالق إلى وليس المخلوقين إلى صرفها مع , تعجب صيغة هي الصيغة

 ومجاهـد  الحسن منهم الجمهور مذهب ÁÁÁÁ�Å��Ä��Ã���Â���Å��Ä��Ã���Â���Å��Ä��Ã���Â���Å��Ä��Ã���Â��z}� : (القرطبي قال
 صـبرهم  مـن  أعجبوا قال كأنه المخلوقين إلى مردود وهو التعجب معناه "ما" أن

  .)٤٨٨()النار على

 التوحيـد  وهـو  عنـدهم  األول األصل من وانطالقاً ــــ المعتزلة أما
   :منحيين المذكورتين لآليتين تفسيرهم في نحوا فقد ــــ

 إلـى  التعجب صيغة صرفوا إنهم حيث السنة أهل عليه لما موافق بالغي : األول
 ، المخـاطَبون  هم بل ، وتعالى سبحانه اهللا هو ليس المتعجب إن أي ، المخلوقين
   .)٤٨٩(المخاطَبين إلى اهللا عن مصروف فالتعجب

 المبحـث  هـذا  يف يعنينا الذي وهو ــــ إعرابي توجيه وهو نحوي : الثاني 

��������ÁÁÁÁ}� : تعـالى  قوله في " أفعل ما " صيغة إن هو التوجيه هذا ومضمون ، ــــ

�Å��Ä��Ã���Â�Å��Ä��Ã���Â�Å��Ä��Ã���Â�Å��Ä��Ã���Âz ، قوله وفي : �{���c����b������a��`���c����b������a��`���c����b������a��`���c����b������a��`z  إن بل ، تعجبية ليست 

                                                           

  .٢/٢١٧ ، نفسه المصدر ينظر) ٤٨٧(

  .٢/٢٣٦ , القرطبي تفسير )٤٨٨(

  .٢٤٦ ، ٥/٢٤٥ ، السبعة للقراء الحجة ينظر) ٤٨٩(



 فخرج ، الخبر هو بعدها الفعل وإن ، االبتداء على رفع محل في استفهامية " ما" 
 : هو التوجيه هذا على بناء التقدير ويكون ، إلنكاريا االستفهام صيغة إلى الكالم

 علـي  أبـو  التوجيه هذا إلى ذهب وممن ؟ النار على صبرهم الذي الشيء هو ما
   .)٤٩٠(المعتزلي الفارسي

 أن غيـر  مـن  آخر توجيهاً " المحيط البحر " تفسيره في حيان أبو نقل وقد
 مـن  يكون أن يبعد وال ، الفرق من فرقة إلى ينسبه أو التوجيه هذا صاحب يسمي

 تعالى قوله في " ما " أن هو اإلعرابي التوجيه هذا ومضمون ، المعتزلة توجيهات

 :{ÁÁÁÁ�Å��Ä��Ã���Â�Å��Ä��Ã���Â�Å��Ä��Ã���Â�Å��Ä��Ã���Âz وليـست  تعجبيـة  ليست إنها : أي ، النافية " ما " هي  
 نفـي  هـو  ــــ التوجيه هذا على بناء ــــ اآلية معنى فيكون ، استفهامية

ـ  : ( تفـسيره  في حيان أبو قال ، الـنـار عـلـى الصبر استطاعتهم  بـوذه
ـ ـبـأص اـم اهللا أن  :ىـنـعـمـوال ، افيةـن  "اـم"  أن ىـإل ومـق  مـره

   .)٤٩١( )العذاب على برونـصـي مـهـلـعـجـي مـا : أي ، نارـال لىـع

                                                           

 رسـالة  ، منصور جابر علي تحقيق ، الفارسي علي أبو ، الشيرازيات المسائل ينظر) ٤٩٠(
  .٥٥٧ ص ، شمس عين جامعة ،دكتوراة

  .١/٦٦٩ ، المحيط البحر تفسير) ٤٩١(



kÜĐ¾a@ïãbrÛa@ZZZZ@éîuìnÛa@ïia‹Ç⁄a@‡äÇ@òÛ�nÈ¾a@pbíłÛ@òí‡ÔÈÛa@
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 القـول  : منها أمور جملة العدل من يقصدون المعتزلة أن ذكرت وأن سبق
 خلـق  وإنكار ، تعالى اهللا على األصلح فعل ووجوب ، العقلييِن والتقبيح بالتحسين

ـ  ، العقدية لآليات اإلعرابية المعتزلة توجيهات بعض وهذه ، العباد ألفعال اهللا  ابم
   .العدل في مذهبهم يؤيد

��́́́´¯���°��±��³��²¯���°��±��³��²¯���°��±��³��²¯���°��±��³��²}� : تعـالى  قولـه  ــــ ١ �̧�¶��µ���� �̧�¶��µ���� �̧�¶��µ���� �̧�¶��µ��

¹¹¹¹ººººz)٤٩٢(.   

 اآليـــة هـــذه إعـــراب فــي الـمـتـكـلـمـــون اخـتـلـــف
 قــول  فـي الـواردة " مـا " كـلـمـة حقيقة في سيما وال ، الـكـريـمـة

 سيكون " ام " معنى تـحديد إن إذ ، ��µ¹��¸��¶��µ¹��¸��¶��µ¹��¸��¶��µºººº��������z¶��¸��¹}� : وتعالى سبحانه اهللا
   .ذاك أو المذهب هذا نصرة في الفيصَل

 متعٍد فعل هو " يختار " الفعل وأن ، نافية " ما " أن إلى السنة أهل ذهب فقد
 مـا  ويختار يشاء ما يخلق وربك : هو والتقدير ، عليه قبله ما لداللة مفعوله حِذف

 ،} ��������́́́´³³³³{  : ىتعال قوله على التام الوقف يكون التوجيه هذا على وبناء,  يشاء

 لآليـة  النهائي المعنى ويكون ، ��µ¹��¸��¶��µ¹��¸��¶��µ¹��¸��¶��µºººº��������z¶��¸��¹}� : تعالى بقوله يستأنف ثم

                                                           

  .٦٨ اآلية من جزء ، القصص سورة) ٤٩٢(



 ، اهللا اختيـار  مع اختيار لهم وليس ، يشاء ما ويختار ، يشاء ما يخلق وربك : هو
   .)٤٩٤(والزجاج )٤٩٣(الصغير األخفش اللغويين من القول هذا إلى ذهب وممن

 : الكريمة اآلية هذه تفسير في ــــ المفسر ــــ النسفي اإلمام قال

 )�{³��²��±��°���¯³��²��±��°���¯³��²��±��°���¯³��²��±��°���¯´́́́z�������������, علـى  ويوقـف ,  األفعـال  خلق داللة وفيه  }

����������µ¹��¸��¶��µ¹��¸��¶��µ¹��¸��¶��µºººº¶��¸��¹}� يشاء ما يختار وربك يشاء ما يخلق وربك : أي ،} ́́́´³³³³

z ، وقال ، )٤٩٥( )عليهم الخيرة وله ، ما شيئاً اهللا على يختاروا أن مله ليس : أي 

 إال قـلـــخـي ال هـإنـــف ، ���������ź́́´��±����³��²±����³��²±����³��²±���³��²°�°�°�°}� : ( القــيم ابــن

 ،}  ́́́´³³³³{   :قولـه  علـى  التام الوقف أن القولين وأصح ...ارهـيـتـخبـا

 هـو  بل ، إليهم ختياراال هذا ليس : أي ، نفياً ، ��µ¹��¸��¶��µ¹��¸��¶��µ¹��¸��¶��µºººº��������z¶��¸��¹}� ويكون
ـ ـخـالـب ردـفـنـمـال أنه فكما ، وحده الخالق إلى ـ ـف قـل  المنفـرد  وـه
 بمواقع أعلم سبحانه فإنه ، سواه يختار أن وال يخلق أن ألحد يسفل ، منه ختيارباال

 في يشاركه ال وغيره ، له يصلح ال مما ختيارلال يصلح وما رضاه ومحالِّ ختيارها
   .)٤٩٦( )بوجه ذلك

                                                           

 زاهد غازي زهير د تحقيق ، النحاس محمد بن أحمد جعفر أبو ، القرآن إعراب ينظر) ٤٩٣(
  .٣/٢٤١ ، ه ١٤٠٥ ، ٢ط ، الكتب عالم ،

  .٤/١٥١ ، القرآن معاني ينظر) ٤٩٤(

 الكتـب  إحياء دار ، النسفي محمود بن أحمد بن اهللا عبد البركات أبو ، النسفي تفسير) ٤٩٥(
  .٣/٢٤٣ ، الطبعة رقم بدون ، يالحلب البابي عيسى ،العلمية

 تحقيق ، الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد القيم ابن ، العباد خير هدي في المعاد زاد) ٤٩٦(
 ، ه ١٤٠٧ ، ١٤ط ، بيـروت  ، الرسالة مؤسسة ، األرناؤوط القادر وعبد األرناؤوط شعيب
  .١/٣٩ ، م ١٩٨٦



 الثـاني  األصـل  يناقض ما التوجيه هذا في رأوا فإنهم للمعتزلة بالنسبة أما
 سبحانه اهللا على األصلح فعل ووجوب ، ادالعب أفعال خلق إنكار وبالذات ، عندهم
 ، " الـذي  " معناهـا  وأن ، نافية وليست موصولة " ما " أن الى فذهبوا ، وتعالى
 توجيه بحسب النهائي المعنى فيكون ، " يختار " للفعل به مفعول أنها على وتُعرب

 هـو  ما للعباد يختار : أي ، الخيرة فيه لهم الذي ويختار : ( هو لآلية الزمخشري
   .)٤٩٧( )وأصلح لهم خير

قوله في " يشاء " الفعل على يكون التام الوقف فإن التوجيه هذا على وبناء 

���µ��µ��µ��µ́́́´����³³³³} : تعـالى  بقوله يستأنف ثم, ������������z¯���°��±���²¯���°��±���²¯���°��±���²¯���°��±���²}� : وتعالى سبحانه

¹��¸��¶¹��¸��¶¹��¸��¶¹��¸��¶ºººº��������z.   

 ، صاحبه إلى يعزوه أن غير من العكبري ذكره آخر توجيهاً هنالك إن كما
 المعنـى  فيكون ، موصولة هي وال ، نافية هي ال ، مصدرية " ما " أن ومضمونه

(   :العكبـري  قال  .)٤٩٨(يختارونه ما يختار  :أي ، اختيارهم ويختار  :هو عندئذ

ـ  اـنـاهـه اـم ، ��µ¹��¸��¶��µ¹��¸��¶��µ¹��¸��¶��µºººº�z¶��¸�������¹}  :ىـالـعـت قوله  ، أيـضاً  فيـن
   .)٤٩٩( )مختارهم بمعنى اختيارهم يختار  :أي ، مصدرية هي وقيل

  المعتزلة رأي مناقشة

                                                           

  .٣/٤٣٢ ، الكشاف تفسير) ٤٩٧(

 عنـدهم  المهم كان المعتزلة ألن وذلك المعتزلة توجيهات مع هالتوجي هذا ذكرت إنما) ٤٩٨(
 التوجيـه  هـذا  نفإ ذلك وعلى ، به يقولون الذي االختيار تسلب ألنها ، نافية ليست ما أن هو

  .المعتزلة أصول مع يتوافق

 تحقيق ، العكبري اهللا عبد بن الحسين بن اهللا عبد البقاء أبو ، القرآن إعراب في التبيان) ٤٩٩(
  .٢/١٠٢٤ ، الحلبي البابي عيسى ، النشر دار ، البجاوي محمد يعل



اآلتية لألسباب خطأ المعتزلة رأي أن مبيناً المعتزلة رأي على القيم ابن رد 
 بأنه مرفوع الخيرة ألن العائد من تخلو ذـئـنـيـح ةـلـصـال أن : أحدها: ( 
 وهـذا  لهـم  الخيرة كان الذي األمر ويختار المعنى فيصير ، لهم والخبر كان اسم

 وشغل الخيرة لنصب المعنى هذا أريد لو أنه  :الثاني ... ولالق من محال التركيب
 عـن  يحكـي  سبحانه اهللا أن : الثالث  ...الموصول على يعود بضمير الصلة فعل

 سـبحانه  هذا ينفي ثم ، لهم الخيرة تكون أن وإرادتهم ختياراال في اقتراحهم الكفار
 أن وأخبر عليه تخيرهم انهسبح عليهم فأنكر  ...باالختيار هو تفرده نبيوي,  عنهم
   .)٥٠٠( )ممعايشه بينهم قسم الذي إلى بل ، إليهم ليس ذلك

��°��±}� : تعالى قوله ــــ٢ �̄�®��¬���«±��°�� �̄�®��¬���«±��°�� �̄�®��¬���«±��°�� �̄�®��¬���«²²²²�� �́�³���� �́�³���� �́�³���� �́�³��

¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ¿¿¿¿Ä��Ã���Â���Á��À��Ä��Ã���Â���Á��À��Ä��Ã���Â���Á��À��Ä��Ã���Â���Á��À��ÅÅÅÅ��Ç���Æ����Ç���Æ����Ç���Æ����Ç���Æ��

Ð��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���ÈÐ��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���ÈÐ��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���ÈÐ��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���ÈÑÑÑÑÖ��Õ��Ô��Ó��Ò��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��××××��Ù��Ø����Ù��Ø����Ù��Ø����Ù��Ø��

�Ú�Ú�Ú�Úz)٥٠١(.   

 " هـي  " المنفصل الضمير في المعتزلة وبين السنة هلأ بين الخالف جرى

��Ê��É���È��Ç���Æ��Ê��É���È��Ç���Æ��Ê��É���È��Ç���Æ��Ê��É���È��Ç���Æ}� : اآليـة  هذه في الواردين " ِبها " في المتصل الضمير وكذا

Í��Ì��ËÍ��Ì��ËÍ��Ì��ËÍ��Ì��Ëz ، عائـدان  اآلية في المذكورين الضميرين أن الى السنة أهل وذهب 

 : المعنـى  ويكون ، Ä��Ã���Â���Á��ÀÄ��Ã���Â���Á��ÀÄ��Ã���Â���Á��ÀÄ��Ã���Â���Á��À�z } : تعالى  قوله في " ما " على

   .)٥٠٢(فتنتك هي المعصية من السفهاء فعله ما إن

                                                           

  .٤٢ ــــ ١/٣٩ ، المعاد زاد) ٥٠٠(

  .١٥٥ اآلية ، األعراف سورة) ٥٠١(

  .٩/٧٦ ، الطبري تفسير ينظر) ٥٠٢(



 إال تكـن  لـم  السفهاء فيها وقع التي الفتنة تلك أن والمعنى : ( الرازي قال
   .)٥٠٣( )الحق على فثبتوا عنها قوماً وعصمت ، فافتتنوا قوماً بها أضللت فتنتك

 وجـوب  مـع  يتعارض ألنه ؛ للمعتزلة اإلعرابي التوجيه هذا يرقْ لم بينما
 لتوجيـه  مغـاير  نحو على إعرابياً اآلية توجيه إلى فلجأوا ، اهللا على األصلح علف

   :منها عدة توجيهات إلى اآلية فوجهوا السنة أهل

 " عـلــى  عائــدان  الـمـذكـوريــن  الــضـمـيـريـن  إن ــــ أ

�� } : وتعـالى  سـبحانه  قــوله  فـي الـمـذكـورة " الـرجـفـة �́�³�� �́�³�� �́�³�� �́�³

µµµµz�����������������, ب المعنى فيكونفتنتـك  إال الرجفـة  إن : هـو  التوجيه هذا على ناء ، 
   .تشاء من بها تصيب : أي ، تشاء من بها تضل ومعنى

 تعلق ال معتزلةـال تـالـق : ( تـفـسـيـره فـي الـرازي اإلمام قال
 عبادك من تشاء من اـهـب لـضـت  :لـقُـي لم تعالى ألنه ، اآلية بهذه للجبرية

   .)٥٠٤( )بالرجفة : أي ، بها تُِضلُّ  :قال تعالى وألنه ، الدين عن

 اهللا كـالم  سـماعهم  علـى  عائدان اآلية في المذكورين الضميرين إن ــــ ب

��������É���È��Ç���ÆÉ���È��Ç���ÆÉ���È��Ç���ÆÉ���È��Ç���Æz}� : ( الـزمـخـشـري قـال ، الرؤية على الفاسد واستداللهم
 فاستدلوا ، كالمك وسمعوا متنيلَّـك نـيـح الؤكـتـواب كـتـنـحـم : أي, 

   .)٥٠٥( )وضلوا افتتنوا حتى فاسداً استدالالً الرؤية على بالكالم

                                                           

  .١٥/١٧ ، لرازيا تفسير) ٥٠٣(

  .١٥/١٧ ، الكبير التفسير) ٥٠٤(

   .١٥٦ ـ ٢/١٥٥ ، الكشاف تفسير) ٥٠٥(



   .)٥٠٦(�h��g��f��e��d��c��b��a���`�h��g��f��e��d��c��b��a���`�h��g��f��e��d��c��b��a���`�h��g��f��e��d��c��b��a���`z}� : تعالى قوله ــــ ٣

 اسـتـتــر  الـكـريـمـتـيــن  اآليـتـيــن  هـاتـيــن  فـي

 { و} ��c��c��c��c{  : تعـالى  قولـه  فـي  الواردين الـفـعـلـيـن فـي الـفـاعـل

hhhh { ، المستتر الفاعل في المعتزلة وبين ةالسن أهل بين االختالف إلى أدى مما 
   :وجهين إعرابها في أجازوا فقد السنة أهل فأما ، الفعلين هذين في

 تعالى قوله في المذكورة " من " على عائد مستتر ضمير هو الفاعل إن ــــ أ

 :�{�h��g��f��e��d��c��b��a���`�h��g��f��e��d��c��b��a���`�h��g��f��e��d��c��b��a���`�h��g��f��e��d��c��b��a���`z ، زكـى  مـن  أفلح قد : هو والمعنى 
 يزكـي  الذي هو اإلنسان أن المعنى هذا ومفاد ، سهنف دسى من خاب وقد ، نفسه
   .بالمعصية ويدسيها ، بالطاعة نفسه

 مـن  فيه بد وال ، موصول سما ، c��bc��bc��bc��b z } : فقوله : ( تيمية ابن قال
 فـي  الشخص ضمير كان زكاها الذي الشخص أفلح قد  :قيل فإذا ، من على عائد

 أفلح قد يقال كما صحته في ريب ال الذي الكالم وجه هذا " من " على يعود زكاها
   .)٥٠٧( )ربه أطاع من افلح وقد ، اهللا اتقى من

 قبلـه  ما لداللة وجل عز اهللا على عائد ضمير هو المستتر الفاعل إن ــــ ب

 والفاعل ، وجل عز اهللا هو سواها والذي ، Z��Y�Z��Y�Z��Y�Z��Y�z} : تعالى قوله وهو ، عليه

 هـذا  علـى  بناء المعنى ويكون ، اهللا على عائد } hhhh { و} ��c��c��c��c { في المستتر
 ، نفسه اُهللا دسى من خاب وقد ، نفسه اُهللا زكى من أفلح قد : هو اإلعرابي التوجيه

   .ويدسيها النفوس يزكي الذي هو اهللا أن هو التوجيه هذا ومفاد

                                                           

  .١٠ ، ٩ اآلية ، سالشم سورة) ٥٠٦(

  .٦٢٦  ـ ١٠/٦٢٥ ، الفتاوى مجموع) ٥٠٧(



 اهللا أصلح ، ��c��b����c��b����c��b����c��b��z}� دعسa���`a���`a���`a���`z ، }� : ( تفسيره في الواحدي قال

 حتـى  خسيسة ذليلة اهللا جعلها ، ��h��g��f��e���h��g��f��e���h��g��f��e���h��g��f��e��z} الذنوب من وطهرها نفسه

ـ  اهللا رمحـه ــــ الرازي اإلمام نسب وقد ، )٥٠٨( )بالفجور عملت  هـذا  ــــ
 وعطـاء  جبيـر  بـن  سـعيد  عن المروي ألن : ( فقال التابعين بعض إلى القول

 )٥٠٩( )تعالى اهللا زكاها نفس وسعدت أفلحت قد المعنى أن والكلبي ومقاتل وعكرمة
.  

 (��Fـ ��Bّ«  : وسلم عليه اهللا صلى النبي بحديث التوجيه هذا أصحاب ستدلا وقد
dِ[ َYْIe( َ,ْ&�!�7 �P�ّf�F َ?Yـ�g ��
��	 ��
� �ّf�!�« )٥١٠(  

 ألنه ، السنة ألهل الثاني التوجيه رفضوا فقد ، المعتزلة لموقف بالنسبة أما
 ، العباد ألفعال اهللا خلق إنكار هو والذي ــــ المعتزلة عند العدل مع يتعارض
 مفاده الذي األول التوجيه على وافقوا بينما ــــ اهللا على األصلح فعل ووجوب

   .ويدسيها نفسه يزكي الذي هو اإلنسان أن

`�����g��f��e��d��c��b��a���`��g��f��e��d��c��b��a���`��g��f��e��d��c��b��a���`��g��f��e��d��c��b��a}� : ( الزمخشري قال الخصوص هذا وفي

�h�h�h�hz ، ـ  اإلنماء والتزكية ، ومتوليهما والتدسية التزكية فاعل فجعله  الءواإلع
 الضمير أن زعم من قول وأما  ...، بالفجور واإلخفاء النقص والتدسية ، بالتقوى

                                                           

 عـدنان  صـفوان  تحقيق ، الواحدي أحمد بن علي ، العزيز الكتاب تفسير في الوجيز) ٥٠٨(
  .٢/١٢٠٧ ،  هـ ١٤١٥ ، ١ط ، دمشق ، القلم دار ،داوودي

  .٣١/١٧٥ ، الرازي تفسير) ٥٠٩(

 إسناده : األرنؤوط شعيب قال . ٤/٣٧١ ، ١٩٣٢٧  الحديث رقم ، أحمد اإلمام مسند) ٥١٠(
   .الشيخين شرط على صحيح



 معنـى  فـي  ألنـه  )٥١١( "نم"  إلى الراجع تأنيث وأن ، تعالى هللا ودسى زكّى في
 هو قدراً اهللا على يوركون الذين ] القدر مثبتي : يعني[  القدرية تعكيس نفِم النفس
   .)٥١٢( )إليه ينسبونها فاحشة لتمح في لياليهم ونويحي ، عنه ومتعال منه بريء

����I��H��G��F��E��D��C��B����I��H��G��F��E��D��C��B����I��H��G��F��E��D��C��B����I��H��G��F��E��D��C��B}� : تعـالى  قوله ــــ ٤

R��Q��P����O��N��M��L��K��JR��Q��P����O��N��M��L��K��JR��Q��P����O��N��M��L��K��JR��Q��P����O��N��M��L��K��JSSSS��[��Z��Y��X��������W���V���U��T����[��Z��Y��X��������W���V���U��T����[��Z��Y��X��������W���V���U��T����[��Z��Y��X��������W���V���U��T��

f��e��d���c��b���a�� �̀�_����^������]��\f��e��d���c��b���a�� �̀�_����^������]��\f��e��d���c��b���a�� �̀�_����^������]��\f��e��d���c��b���a�� �̀�_����^������]��\gggg��������p��o�������n��m��l��k��j��i��h����������p��o�������n��m��l��k��j��i��h����������p��o�������n��m��l��k��j��i��h����������p��o�������n��m��l��k��j��i��h��

r��qr��qr��qr��qssss����v��u��t������v��u��t������v��u��t������v��u��t��x��w�����x��w�����x��w�����x��w�����yyyy|��{��z��|��{��z��|��{��z��|��{��z��}}}}��d��c��b��a�� �̀����_��~����d��c��b��a�� �̀����_��~����d��c��b��a�� �̀����_��~����d��c��b��a�� �̀����_��~��

��g��f��e��g��f��e��g��f��e��g��f��ez)٥١٣(.   

 مسألة وهي المعتزلة أثارها مسألة في الكريمة اآلية هذه في الخالف جرى
 النبي لسان على تقـول هنا فاآلية ، وتعالى سبحانه اهللا على األصلح فعل وجوب

����a��`��_����^������]��\��[��Z��Y��a��`��_����^������]��\��[��Z��Y��a��`��_����^������]��\��[��Z��Y��a��`��_����^������]��\��[��Z��Yf��e��d���c��b�f��e��d���c��b�f��e��d���c��b�f��e��d���c��b�gggg��h����h����h����h}� : السالم عليه شعيب

r��q��������p��o�������n��m��l��k��j��ir��q��������p��o�������n��m��l��k��j��ir��q��������p��o�������n��m��l��k��j��ir��q��������p��o�������n��m��l��k��j��iz�.  الكفـر  سبحانه ربنا يشاء أن يمكن فهل ، 
 حـسب  نَـتَـبـيــنَه  أن يمكننـا  آخر معنى لها إن أم ، اآلية هذه من يفهم كما

  ؟ اإلعرابي التوجيه

أو االسـتــثـنـاء اتـصـال مـسـألـة عـن الـنـظـر وِبغـض 
ـ  الـسنة  أهل عند ــــ مـَؤداهـما أن إذ ، قـطـاعهانـ  ، واحـد  ــــ

 : الـسنة  أهل قال فقد ، سبحانه اهللا بمشيئة إال شر أو خير من يكون ال أنه ومفاده

                                                           

   . "نم " إلى الراجع الضمير تأنيث أي) ٥١١(

  .٧٦٤ ــــ ٤/٧٦٣ ، الكشاف تفسير) ٥١٢(

  .٨٩ ، ٨٨ اآلية ، األعراف سورة) ٥١٣(



 ، بعـدها  الذي والفعل المصدرية " أن " هو الكريمة اآلية هذه في منه المستثنى إن

 اهللا بمشيئة منوطةٌ الكفر في العودة نأ بمعنى ، �m��l��k��m��l��k��m��l��k��m��l��k��z}� : تعالى قوله : أي
 ومــا  : هــو  الـتـوجـيــه  هذا على بناء النهائي المعنى ويكون ، سبحانه

   .ذلك اهللا بمشيئة إال مـلـتـكـم فـي نـعـود أن لـنـا يـكـون

����l��k��j��i��h��l��k��j��i��h��l��k��j��i��h��l��k��j��i��h}( � :تفسيره في ــــ اهللا رمحـه ــــ القرطبي قال

r��q��������p��o�������n��mr��q��������p��o�������n��mr��q��������p��o�������n��mr��q��������p��o�������n��mz� اهللا مـشيئة ـب إال أي : اجـزجـال اقـحـإس وـأب قال 
 العـود  اـنـم عـقـي اـوم : أي ، ةـنـسـال أهل قول وهذا : قال ، وجل عز
   .)٥١٤( )منقطع تثناءـفاالس ، ذلك اهللا يشاء أن إال الكفر إلى

 اهللا علم في لنا سبق يكون أن إال ، �����p��o��n����p��o��n����p��o��n����p��o��n��r��q�r��q�r��q�r��q�z} : ( الطبري وقال
   .)٥١٥( )علينا مشيئته فينفذ اهللا قضاء حينئذ فينا فيمضي ، يهاف نعود أنا

 تصب وكلها ، أخرى إعرابيةً توجيهاٍت السنة ألهل أن بالذكر الجدير ومن
   .ذكرتُه الذي نفسه المصب في

   :محملين على حملوها فإنهم اآلية هذه في المعتزلة لرأي بالنسبة أما

 : أي ، الـسنة  أهل عليه لما ــــ باإلعرا حيث من ــــ موافق : األول
 بمعنى )٥١٦(الكفر في العودة أولوا ولكنهم ، اهللا بمشيئة متعلقة الكفر إلى العودة إن

 الـى  عودة ذلك أن فيظَن ، الكفرة فعل من هي بأعمال المؤمنين اهللا يتعبد أن: ( 
 ، فيهـا  ييروالتغ النسخ دخول يجوز التي الشرعية العبادات هي هنا فالملة ، الكفر

                                                           

  .٧/٢٥٠ ، القرطبي تفسير) ٥١٤(

  .٩/٢ ، الطبري تفسير) ٥١٥(

 الحقيقـة  ضـمن  فـي  يدخل أنه إذ ، المطلب هذا يف المقصود هو ليس التأويل وهذا) ٥١٦(
  .للفائدة تماماً ذكرته وإنما ، والمجاز



 اهللا يشاء أن إال : والمعنى ، منسوخ غير باقياً والشرائع األحكام تلك بعض فيكون
 عبد والقاضي الجبائي رأي هو وهذا ، فيها نعود فحينئذ ، عليها فيدلنا بعضها إبقاء

   .)٥١٧( )الجبار

 يظهر بأن ربنا اهللا يشاء أن إال المراد أن : ( إلى المعتزلة بعض ذهب فيما
 إظهار على اإلكراه عند ألن وذلك ، بالقتل عليه أكرهتمونا إذا أنفسنا من لكفرا هذا

   .)٥١٨( )تعالى هللا مراداً كان جائزاً كان وما ، إظهاره يجوز بالقتل الكفر

 المـذكور  الغائبة المؤنثة ضمير في الـسـنـة أهَل المعتزلة بعض ناقش : الثاني

 أن إلـى  ذهبوا السنة أهل أن المعلوم ومن ، ���m��l��k��j��i��h�m��l��k��j��i��h�m��l��k��j��i��h�m��l��k��j��i��hz} : اآلية في

��Z��Y]��\��[����Z��Y]��\��[����Z��Y]��\��[����Z��Y]��\��[��}�� : قوله في المذكورة الكفر ملة إلى عائد " فيها " في الضمير

��^��^��^��^a��`��_a��`��_a��`��_a��`��_ z ، في الضـمــير أن إلى المعـتـزلة بعض ذهب بـينما " 

��C��B��C��B��C��B��C��B}�  :قبلها التي اآلية في المذكورة " القرية " ـلـىـع ـدـعـائ  "هافي

�G��F��E��D�G��F��E��D�G��F��E��D�G��F��E��D�N��M��L��K��J����I��H��N��M��L��K��J����I��H��N��M��L��K��J����I��H��N��M��L��K��J����I��H�z ، ـــون  ويـكــ
 : هو ــــ التوجيه هذا على بناء ــــ اآلية في االسـتـثناء مـعــنـى

   .)٥١٩(ربنا اهللا يشاء أن إال قريتكم في نعود أن لنا يكون وما

��È��Ç��Æ��Å�����Ä���ÃÈ��Ç��Æ��Å�����Ä���ÃÈ��Ç��Æ��Å�����Ä���ÃÈ��Ç��Æ��Å�����Ä���ÃÉÉÉÉ��Î��Í��Ì��Ë��Ê����Î��Í��Ì��Ë��Ê����Î��Í��Ì��Ë��Ê����Î��Í��Ì��Ë��Ê}� : تعالى قوله ــــ ٥

Ò��Ñ��Ð����ÏÒ��Ñ��Ð����ÏÒ��Ñ��Ð����ÏÒ��Ñ��Ð����ÏÓÓÓÓ������������z)٥٢٠(.   

                                                           

  .٢/٦٧٩ ، اإلعرابي التوجيه تعدد في العقدي األثر) ٥١٧(

  .١٤/١٤٥ ، الرازي تفسير) ٥١٨(

  .١٤/١٤٥ الكبير التفسير و  .٢٨٧ ، القرآن متشابه ينظر) ٥١٩(

  .٣ اآلية من جزء ، فاطر سورة) ٥٢٠(



 إلـى  �Ñ�Ð�Ï�Ñ�Ð�Ï�Ñ�Ð�Ï�Ñ�Ð�ÏÒÒÒÒÓÓÓÓz}������������� :الجملة إعراب في لسنةا أهل ذهب لقد
   :مذهبين

 لها محل ال استئنافية جملة هي Ò��Ñ��Ð����ÏÒ��Ñ��Ð����ÏÒ��Ñ��Ð����ÏÒ��Ñ��Ð����ÏÓÓÓÓ����z}� : الجملة إن ــــ أ
   .)٥٢١(اإلعراب من

�Î��Í��Ì��Ë��Ê�Î��Í��Ì��Ë��Ê�Î��Í��Ì��Ë��Ê�Î��Í��Ì��Ë��Ê}�� : تعالى قوله في الواردة "  خالق " لـ صفة إنها ــــ ب

z.   

 إعمالها فجاز ، تفهاماس على اعتمدت " خالق " ألن لخالق فاعل إنها ــــ جـ
   .بها واالبتداء

 أنـه  إذ " خـالق  " المبتدأ لمحل خـبر رفـع مـحـل فـي إنـهـا ــــ د
 الـثـالثــة  التوجيهـات  ذكــروا  الـذيـن ومن االبتداء، على محالً مرفوع

 الموضـع  علـى  نعتاً يكون أن زواوجو : (فقال الـتوحيدي حيان أبو األخـيـرة
 خبـراً  يكـون  وأن ، القراءتين لتوافق أظهر وهذا اللفظ على نعتاً الخبر كان كما
 ،"  خـالق "  وـه ذيـال لـفاعـال مـاسـب فاعالً ونـكـي وأن ، دأـتـبـللم

   .)٥٢٢( )إعماله فحسن ، االستفهام أداة على اعتمد قد ألنه

 لآلية اإلعرابية السنة أهل توجيهات هي ـــــ باختصار ــــ هذه
   .بعض على بعضها رجحواي أن غير من الكريمة

                                                           

 ، يوسـف  بـن  أحمد الحلبي السمين ، المكنون الكتاب علوم في المصون الدر ينظر (521) 
   .٩/٢١٢ ، ه ١٤٠٨ ، ١ط ، دمشق ، القلم دار ، الخراط محمد أحمد د تحقيق

  .٧/٢٨٧ ، المحيط البحر تفسير (522)



 التوجيهـات  هـذه  بعض ترجيح في يتَركَّز دورهم فإن للمعتزلة بالنسبة أما
 الـتـوجـيــه  تـرجـيــح  إلى فـذهـبـوا ، بـعـض عـلـى اإلعرابية

ـ  صفة ، Ò��Ñ��Ð����ÏÒ��Ñ��Ð����ÏÒ��Ñ��Ð����ÏÒ��Ñ��Ð����ÏÓÓÓÓ����z} : تعالى قوله أن وهـو ، الـثـانـي  " لـ
   " .خالق

  

   .التوجيه هذا ترجيحهم سبب

}� : جملـة  جعلنـا  فـإذا  ، الموصوف تقيد الالزمة الصفة أن مالمعلو من

Ò��Ñ��Ð����ÏÒ��Ñ��Ð����ÏÒ��Ñ��Ð����ÏÒ��Ñ��Ð����ÏÓÓÓÓ����z ًوتعـالى  سـبحانه  الخالق قيدنا فقد ، " خالق " لـ صفة 

��Ð����Ï��Ð����Ï��Ð����Ï��Ð����Ï}� : وتعـالى  سبحانه قوله من المشتقة الرازق صفة وهي ، الصفة بهذه

Ò��ÑÒ��ÑÒ��ÑÒ��ÑÓÓÓÓ����z,  فتح أن يمكن وعـنـدئـذاهللا وهـو  الخـالق  كـان  إذا : باب ي 
 رازق غيـر  خـالق  هنالـك  يكـون  أن يجوز فهل ، الرازق بصفة مقيداً سبحانه

  ؟ ــــ اهللا ِسوى ــــ

 على بناء ــــ المعتزلة عند مستبعد غير االحتمال هذا إن هو والجواب
 وبالمقابـل  ، اهللا غير رازق خالق هنالك يكون أن يمكن فال ــــ التوجيه هذا

   !اهللا سوى زقرا غير خالق هنالك يكون أن يمكن

 أن يثبتـوا  لكـي  مقدماتهم لها وساقوا المعتزلة أرادها التي النتيجة هي هذه
 ، أفعالـه  يخلـق  الـذي  اإلنـسان  وهو ، سبحانه اهللا عدا رازق غير خالقاً هنالك

   .ــــ المعتزلة اعتقاد حسب ــــ رازق غير ألفعاله خالق فاإلنسان

 اآليـة  ـفــسـير ت فــي  الـجـبــار  عـبـد الـقـاضـي قـال
 مـا تـعـالـى ذكـر ثـم : قالوا : مـسـألـة : ( سـالـفـاً الـمـذكـورة



�����Ä���Ã�����Ä���Ã�����Ä���Ã�����Ä���Ã}� : فـقــال  ، اهللا إال فـاعـل وال خـالـق ال أنـه عـلـى يـدل

È��Ç��Æ��ÅÈ��Ç��Æ��ÅÈ��Ç��Æ��ÅÈ��Ç��Æ��ÅÉÉÉÉÒ��Ñ��Ð����Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��Ò��Ñ��Ð����Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��Ò��Ñ��Ð����Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��Ò��Ñ��Ð����Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��ÓÓÓÓ������������z ، كذل نع والجواب 
 يرزقنـا  اهللا إال خالق ال وعندنا ، زقبالر علقه بل ، إطالقاً ذلك في يطلق لم أنه :

   .)٥٢٣( )الرزق يفعل أن يجوز فال ، يفعل كان وإن اهللا غير ألن ؛ البتة

 وأجرأ أوضح بعبارة ــــ أيضاً ــــ الجبار عبد القاضي قال ولقد

��©��}�� : وتــعالى  سـبحانه  قولـه  تفـسير  فـي  السابقة العبارة من �̈�§��©�� �̈�§��©�� �̈�§��©�� �̈�§

ªªªªz)أن على لُّيد (إنه : ـــــ قـال ــــ )٥٢٤ راهللا غَي منـه  يصح 
   .)٥٢٥( )والخَلق الِفعل

 عبـد  القاضي قصده الذي المعنى هذا من قريب إلى الزمخشري ذهب وقد

 محل له يكون أن يحتمل : قلتُ ؟ }����Ï����Ï����Ï����Ï { محل ما  :قلتَ فإن : ( فقال ، الجبار
"  قخـال  مـن "  محـلَّ  رفعت إذا محل له يكون ال وأن ، لخالق صفة أوقعته إذا

  :قولـه  بعد مبتدأ كالماً جعلته أو ، له تفسيراً يرزقكم وأوقعت ، يرزقكم بإضمار

{Î��Í��Ì��Ë��ÊÎ��Í��Ì��Ë��ÊÎ��Í��Ì��Ë��ÊÎ��Í��Ì��Ë��Ê�z ، على دليل فيه هل  :قلتَ فإن غير على يطلق ال الخالق أن 

 ، دأـتـبـم الماًـك} �Ï�Ï�Ï�Ï { جـعـلـت إن ، مـعـن  :تُـلـق ؟ تعالى اهللا
 الوصف وهما اآلخرين الوجهين على ماوأ ، الثالثة ألوجها من الثالث الوجه وهو

   .)٥٢٦( )واألرض السماء من بالرزق فيهما دـيـقَـي فقد ، والتفسير

  
                                                           

  .٥٧١ص القرآن متشابه) ٥٢٣(

  .١٤ اآلية من جزء ، المؤمنون سورة) ٥٢٤(

  .٥١٥ ص القرآن متشابه) ٥٢٥(

  .٣/٦٠٧ ، الكشاف تفسير) ٥٢٦(



  المعتزلة رأي مناقشة

ر ابن ردإذا القدريـة  : ( فقـال  لآليـة  توجيهه في الزمخشري على المني 
 ؛ اهللا غير خالق ثَم ، نعم : تعالى اهللا على بجرأة قالوا ، أسماعهم اآلية هذه قرعت

 ، الـدائرة  وسـع  الزمخـشري  رأيت فلهذا ، نفسه فعل يخلق عندهم أحد كل ألن
 خـالق  إثبـات  في معتقده يطابقان الوجهين وجعل ، النافرة الشاردة الوجوه وجلب

   .)٥٢٧( )له تناسياً الذكر في وأخَّره ، الظاهر الحق هو ووجهاً ، اهللا غير

��h��g��h��g��h��g��h��g��o���n��m���l��k������j��i��o���n��m���l��k������j��i��o���n��m���l��k������j��i��o���n��m���l��k������j��i}� : تعـالى  قولـه  ــــ ٦

��w��v���u��t��s��r��q��p��w��v���u��t��s��r��q��p��w��v���u��t��s��r��q��p��w��v���u��t��s��r��q��p��~��}������|��{��z���y���x��~��}������|��{��z���y���x��~��}������|��{��z���y���x��~��}������|��{��z���y���x

�¡����¡����¡����¡���©�� �̈�§��¦��¥��¤���£��¢©�� �̈�§��¦��¥��¤���£��¢©�� �̈�§��¦��¥��¤���£��¢©�� �̈�§��¦��¥��¤���£��¢ªªªª����������� �̄�®��¬��«��� �̄�®��¬��«��� �̄�®��¬��«��� �̄�®��¬��«

°°°°z)٥٢٨(.   

 حـول  يـدور  اآليـات  هـذه  في المعتزلة وبين السنة أهل بين الخالف إن

 وقـع  قد الخالف إن : أدقّ وبعبارة ،} ªªªª©©©© { و} ¢¢¢¢ { في الواردين الضميرين
   .المذكوران الضميران إليه يعود الذي االسم في

 األول الــضـمـيـر  إن : فـيـقـولـون الـسـنـة أهـل فـأمـا

 االستهزاء على عائد} ¢¢¢¢{  : وتـعـالـى سـبـحـانه قـوله فـي الوارد

 أمـا   .z~�~�~�~�����{{{{����}�|}�|}�|}�| } : قبلهـا  التـي  اآلية في تعالى قوله من المستفاد

                                                           

 ، المعرفة دار ، االسكندري المنير ابن ، االعتزال من الكشاف تضمنه فيما االنتصاف) ٥٢٧(
  .٣/٢٦٨ ، بيروت

  .١٣ ــــ ٩ اآليات ، الحجر سورة) ٥٢٨(



 فـي  المـذكور  القرآن أي الذكر إلى فيعود ،} ����©©©© {  :في الموجود الثاني الضمير

 بنـاء  اآليـة  معنى فيكون ، j��i��h��gj��i��h��gj��i��h��gj��i��h��g����nm���l��knm���l��knm���l��knm���l��kz}�  :السابقة اآلية
 ال ، المجـرمين  قلـوب  في والكفر االستهزاء نسلك كذلك  :هو التوجيه هذا على

   .األولين سنة خلت وقد ــــ القرآن  :أي ــــ ، بالذكر يؤمنون

 ذكره عالىت يقول(   :ــــ اآلية تفسير في ــــ ريالطب اإلمام قال
 في ذلك نفعل كذلك ، بالرسل باالستهزاء األولين شيع قلوب في الكفر سلكنا كما :

��©�{ ، بـاهللا  بـالكفر  أجرمـوا  الذين قومك مشركي قلوب �̈�§�©�� �̈�§�©�� �̈�§�©��  ال : يقـول  ،} §�̈�
 هزاءاالسـت  ذكـر  مـن  نسلكه قوله في والهاء ، إليك أنزل الذي كربالذِّ يصدقون
 اـنـث الـق مـاسـقـال اـنـدثـح اـمـك ، مـهـب بـذيـتكــوال بالرسل

¡��¢��£���¤��¥��¡��¢��£���¤��¥��¡��¢��£���¤��¥��¡��¢��£���¤��¥��}�  جريج بن عن حجاج ثني قال نـيـسـحـال

¦¦¦¦ z ( الرازي اإلمام وقال ، )٥٢٩( )التكذيب  :قال : �{¢��¡¢��¡¢��¡¢��¡z ، أي 
   .)٥٣٠( )المجرمين قلوب في والضالل الباطل نسلك كذلك: 

 األصـلح  فعل وجوب في المعتزلة اعتقاد مع تعارضي التوجيه هذا أن وبما
  يوافـق  بمـا  الكريمـة  لآليـة  آخر إعرابي توجيه لهم كان فقد ، تعالى اهللا على

 عائـدان } {{{{ { و} ¢��¢��¢��¢��  { في المذكورين الضميرين أن إلى فذهبوا ، أصولهم
�j�i��h��g�j�i��h��g�j�i��h��g�j�i��h��g���l��k���l��k���l��k���l��k}� : تعـالى  قوله في الوارد ، " الذِّكر " وهو واحد اسم إلى

mmmm z أي ، الـذكر  نـسلك  كذلك : هو عندهم اآلية معنى يكون ذلك وعلى : 
 ويفهمهـم  ، إياه يسمعهم : أي ، ��z£���¤��¥���£���¤��¥���£���¤��¥���£���¤��¥�}� ، القرآن وهو الذكر ندخل

 هـذا  وفـي  . األولـين  سنة خلت وقد بالذكر يؤمنون ال فإنهم ذلك ومع ، معانيه

                                                           

  .١٤/٩ ، الطبري تفسير) ٥٢٩(

  .١٩/١٢٩ الرازي تفسير )٥٣٠(



�¤���¤���¤���¤��¡��¢��£��¡��¢��£��¡��¢��£��¡��¢��£��}� : اآليـة  تفـسير  فـي  الجبائي علي أبو قال الخصوص

¦��¥¦��¥¦��¥¦��¥ z ) : الـذكــر  هــو  الــذي  الـقـرآن نـسـلـك كذلك ، 
 يـؤمــنون  ال فهـم  ، بــه  لـيـؤمـنــوا  الـبـال عـلى بـإخـطـاره

  .)٥٣١()به

  

   .اآلية هذه في المختلفة اآلراء مناقشة

 المعتزلة توجيه أن لي فيبدو النحوية للمسائل مخصص المبحث هذا أن بما
 وذلك ، ــــ النحوية الصناعة حيث من ــــ الراجح التوجيه هو اإلعرابي

   :اآلتية لالعتبارات

 أن األولى فكان متعاقبين جاءا } {{{{ { و} ¢��¢��¢��¢��  { في الضميرين إن ــــ ١
   .واحد شيء إلى يعودا

 يحتاج والضالل الكفر إلى عائد} ¢��¢��¢��¢��  { في الضمير بأن القول إن ــــ ٢
 إلـى  الـضمير  يعود فكيف ، اآلية هذه قبل والضالل الكفر يذكر لم إذ ، دليل إلى

 قولـه  في قبلها الموجود االستهزاء على عائد الضمير إن قيل فإن ؟ يذْكر لم شيء
 على فـيجاب, �������z���y���x��w���z}��|������{��~���z���y���x��w}��|������{��~���z���y���x��w}��|������{��~���z���y���x��w}��|������{��~} :  وتعالى سبحانه

 اسـم  إلـى  عودتـه  من أولى الذِّكر وهو صريح اسم إلى الضمير عودة بأن هذا
   .)٥٣٢(لفع من مستنبط

                                                           

  .٣٤٤ ص ، الجبائي علي أبي تفسير) ٥٣١(

 ، به قالوا الذي باألصل اإليمان يعني ال للمعتزلة إعرابي توجيه ترجيح أن المعلوم من) ٥٣٢(
 إلى األقرب هو اآلية لهذه اإلعرابي التوجيه من المعتزلة إليه ذهب ما أن أبين أن هو وقصدي
   .اإلعرابية النحوية الصناعة حيث من الصواب
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 بهـذا  المعتزلـة  ويقـصد  ، المعتزلة عند الثالث األصل هو والوعيد الوعد
 وظَّـف  وقـد  . اصيالع ويعاقب الطائع يثيب أن تعالى اهللا على يجب أنه األصل

 مـن  النماذج بعض وهذه ، األصل لهذا لالستدالل إعرابياً القرآنية اآليات المعتزلة
   :الخصوص هذا في اإلعرابي توجيههم

��]����]����]����]��Y���X��W��V���U��T��SY���X��W��V���U��T��SY���X��W��V���U��T��SY���X��W��V���U��T��SZZZZ}� : تعالى قوله ــــ ١

d��c��b��a�� �̀_��� �̂ �]��\d��c��b��a�� �̀_��� �̂ �]��\d��c��b��a�� �̀_��� �̂ �]��\d��c��b��a�� �̀_��� �̂ �]��\eeee��h���g��f����h���g��f����h���g��f����h���g��f��

t� �s� �r� � � �q� � �p� �o� � �n� �m��l� �k��j� �it��s� �r� � � �q� � �p� �o� � �n� �m��l� �k��j� �it��s� �r� � � �q� � �p� �o� � �n� �m��l� �k��j� �it��s� �r� � � �q� � �p� �o� � �n� �m��l� �k��j� �iuuuu��������

�v�v�v�v���y���x��w����y���x��w����y���x��w����y���x��w�z)٥٣٣(.   

 أنقـل  أن أرى الكريمتين اآليتين لهاتين اإلعرابي التوجيه في أشرع أن قبل
 التوجيـه  مرمى نعرف لكي اآليتين هاتين معنى تفسير في المفسرين أقوال بعض

   .فيها اإلعرابي

 : ( الكـريمتين  اآليتـين  تفسير في  ــــ اهللا رمحه ــــ كثير ابن قال
 الكتـب  مـن  يديه بين لما المصدق العظيم بالكتاب القائمين لناجع ثم : تعالى يقول
  :تعالى فقال,  أنواع ثالثة إلى قسمهم ثم , األمة هذه وهم ، عبادنا اصطفينا الذين

�{]��\��[]��\��[]��\��[]��\��[z ، ــ ـــمـال وـوه ــي رطـف ـــف ف ـــب لـع  ضـع

                                                           

  .٣٣ ، ٣٢ اآلية ، فاطر سورة) ٥٣٣(



 المـؤدي  وهـو  ، z____����̂̂̂^}����المحرمات لبعض المرتكب ، اتـبـواجـال
 بعـض  ويفعـل  ، المـستحبات  بعـض  يترك وقد ، اتللمحرم التارك للواجبات

 والمـستحبات  للواجبات الفاعل وهو dcba`dcba`dcba`dcba`z}� المكروهات

 وسـلم وآلـه عليه اهللا صلى النبي عن ... المباحات وبعض والمكروهات للمحرمات التارك


�Fـ �X<h! ُ iBِ«  : قال  ...اآلية هذه في قال أنه) ِK�=
G.ِ َـ�
�Fـ M�Pj� �Pُ�iBـِ  4ٍ) 1 k� ـ�G4ِ« )٥٣٤(...  

 ، الجنـة  أهل من وأنهم األمة هذه من أنهم في : أي ، واحدة بمنزلة : قوله ومعنى
  ) .٥٣٥( )الجنة في المنازل في فرق بينهم كان وإن

 وعـن  ، وسـلم عليـه اهللا صـلى النبـي  عن روايات عدة كثير ابن ساق وقد هذا
   .القيامة يوم الناجين نم كلهم الثالثة األصناف أن تُـبـين والتابعين الصحابة

 فـي  الـواو  وهو ، الغائبين الجماعة لضمير اإلعرابي للتوجيه بالنسبة أما

ـ  السنة أهل فإن, ���������m��l��k�m��l��k�m��l��k�m��l��kz} : تليها التي اآلية  علـى  بنـاء  ــــ
 المتـصل  الضمير عدوا ــــ كثير ابن تفسير عن نقلتُـه الذي السابق المفهوم

 المـذكورة  الثالثة األصناف إلى عائداً } mmmm {في ــــ الواو وهو ــــ

��b��a }�� :تعـالى  قولـه  في �̀_��� �̂�]��\��[b��a�� �̀_��� �̂�]��\��[b��a�� �̀_��� �̂�]��\��[b��a�� �̀_��� �̂�]��\��[ z ، 
 لنفـسه  الظـالم  يدخلها عدن جنات الكبير الفضل ذلك : هو عندئٍذ المعنى ويكون

   . ولؤلؤاً ذهب من أساور من فيها يحـلَّون بالخيرات والسابق والمقتصد

                                                           

 على كثير ابن الحافظ علق وقد  .٣/٧٨ ، ١١٧٦٢ الحديث رقم ، أحمد إلماما مسند)  ٥٣٤(
    .يسم لم من إسناده وفي الوجه هذا من غريب حديث هذا  :بقوله الحديث هذا

   .٣/٥٥٦ ، كثير ابن تفسير) ٢(
 

   



 ومـن  ، عليها المصرون نوبالذ صحابأ لنفسه فالظالم : ( تيمية ابن قال
 والمقتـصد  ، السابقين عن بذلك يخرج لم صحيحة توبة كان ذنب أي ذنبه من تاب

 للفـرائض  المـؤدى  هـو  للخيرات والسابق ، للمحارم المجتنب للفرائض المؤدي

 نهأ على السنة أهل به يستدل مما ، �����m��l��k�m��l��k�m��l��k�m��l��kz}  :وقوله ... والنوافل
   .)٥٣٦( )لتوحيدا أهل من احد النار في يخلد ال

 سـبحانه  اهللا على يجب وأنه ، والوعيد بالوعد القائلين للمعتزلة بالنسبة أما
 يقبلوا لم فإنهم ، توبة غير من الذنوب كبائر على المصر للفاسق يعذب أن وتعالى
 عقيـدتهم  مع يتناغم آخر إعرابي بتوجيه وجاؤوا ، السنة أهل ذكره الذي التوجيه

 إلـى  عائداً } mmmm { في الجماعة ضمير يكون أن أنكرواف ، والوعيد الوعد في
 علـى  الـضمير  هذا وحصروا ، قبلها التي اآلية في المذكورين الثالثة األصناف

�} : تعـالى  قوله في المذكورون بالخيرات السابقون وهم هؤالء من األخير القسم

b��a��`b��a��`b��a��`b��a��`z.   

 الـسابقين  اختصاص وفي : ( الذكر سابقة اآلية تفسير في الزمخشري قال
 ، الحـذر  وجـوب  مـن  فيه ما اآلخرين عن والسكوت,  ثوابهم بذكر التقسيم بعد

 من المخلصة النصوح بالتوبة وعليهما ، حذراً لنفسه الظالم وذلك المقتصد فليحذر
 رواه اـمـب  ]والـمـقتـصـد لنفسه الـظـالـم : يعني [ ايغتر وال ،اهللا عذاب

ـ  نـع ــــ عنـه اهللا رضي ــــ رـمــع «  : وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا ولـرس

                                                           

  .١٨٤، ١١/١٨٣ ، الفتاوى مجموع) ٥٣٦(



Iِـ�
َــ2ْـM< ��'Aـ!�ِـI !ــ2ُـ!ِN1'ــ!O OٍـP!  ��Qـ"'ـ ـِ!�ـ! �A ْـRM)S	ـ  ، )٥٣٧( »,'�ـَ  ـ ـ  إنـف ـ  رطـش  كـذل

   .)٥٣٨( )ةـوبـتـال ةـحـص

  

   .المعتزلة رأي مناقشة

 رسـول  عن ورد لما مخالف الكريمة لآلية المعتزلة تفسير أن الواضح من      

 مجال فال الكريمة اآلية معنى فسرت قد النبوية السنة أن وبما,   وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا

   . الكريمة اآلية لهذه وسلم عليه اهللا صلى النبي تفسير عن للعدول

 عبد بن محمد الدكتور قال فقد العقلية الناحية من أما, النقلية الناحية من هذا
 فـي  الـضمير  بتوجيه وأتباعهم السلف من رالجمهو توجيه يترجح : ( السيف اهللا

}mmmm { وإعراب ، الثالثة األقسام إلى {l��kl��kl��kl��kz بـأمور  االبتـداء  على 
  :منها

��k��k��k��k} : فقوله تعسف أو تكلف دون سياقها ومجرى اآلية ظاهر أنه ــــ١

��m�l��m�l��m�l��m�lz منَِّتِه بعد جديدة ِمنٍَّة بيان معرض في جديد كالم فهو ، وخبره مبتدأ 
                                                           

 البعـث  كتاب في البيهقي رواه(  :٣/١٥٣ واآلثار األحاديث تخريج في :الزيلعي قال) ٥٣٧(
 ثم  ...الخطاب بن عمر عن سياه بن ميمون ثني جابر أبي خالد بن حفص حديث من والنشور

...  قـوي  غيـر  وجه من موقوفاً روي وقد:  قال,  وعمر ميمون بين إرسال فيه البيهقي قال
 الفـضل  عن يطالوس في والواحدي تفسيره في مردويه وابن الضعفاء كتاب في العقيلي ورواه

 بن عمر سمعت:  قال النهدي عثمان أبي عن الكردي سياه بن ميمون عن الظفاوي عميرة بن
 علـى  يتـابع  ال وقال عمير بن بالفضل وأعله البيهقي لقط آخر إلى المنبر على قرأ الخطاب

  ) .هذا من أصلح بإسناد روي وقد هإسناد

  .٦٢٣ ، ٣/٦٢٢ ، الكشاف تفسير) ٥٣٨(



 بقاء مع ، عدن جنات في الدخول منَّة جاءت االصطفاء وهو كبيرال بالفضل عليهم
  .)٥٣٩( ... )دليل بال غيره دون قسم على حصره دون الجميع على بداللته الضمير

{��~�����¡���¢��£��¤��¥��{��~�����¡���¢��£��¤��¥��{��~�����¡���¢��£��¤��¥��{��~�����¡���¢��£��¤��¥��}� : تعالى قوله ــــ ٢

°�� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈�§��¦°�� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈�§��¦°�� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈�§��¦°�� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈�§��¦±±±±�� �̧��¶��µ�� �́�³��²���� �̧��¶��µ�� �́�³��²���� �̧��¶��µ�� �́�³��²���� �̧��¶��µ�� �́�³��²��

Á� �À� �¿��¾��½� �¼� �»� �º��¹Á� �À� �¿��¾��½� �¼� �»� �º��¹Á� �À� �¿��¾��½� �¼� �»� �º��¹Á� �À� �¿��¾��½� �¼� �»� �º��¹ÂÂÂÂÃ� �Ã��Ã��Ã��Ç��Æ��Å� � � �Ä��Ç��Æ��Å� � � �Ä��Ç��Æ��Å� � � �Ä��Ç��Æ��Å� � � �Ä��ÈÈÈÈ�É� ��É� ��É� ��É� �

ËÊËÊËÊËÊz)٥٤٠(.  

 لقوله اإلعرابي المحل في ــــ للنحاة تَـبعاً ــــ المتكلمون اختلف
��° } : وتعالى سبحانه �̄�®��¬��«°�� �̄�®��¬��«°�� �̄�®��¬��«°�� �̄�®��¬��«�z ، أن إلى السنة أهل ذهب حيث 

 يأخـذون  إنهم : هو المعنى فكأن ، اإلعراب من لها محل ال استئنافية الجملة هذه
 يأخذونـه  فـإنهم  آخر عرض ذلك بعد أتاهم إذا ذلكك . الرشا مثل الدنيا أعراض

   .لنا سيغفر : ويقولون ، أيضاً

��°}� : ( حيان أبو قال �̄�®��¬��«°�� �̄�®��¬��«°�� �̄�®��¬��«°�� �̄�®��¬��«z ، اسـتئناف  هـذا  أن الظاهر 
 لـم  الخبيثـة  والمكاسـب  الرشا أمكنهم وإن ، المعاصي في نهماكهمبا عنهم إخبار

 مكتـرثين  غيـر  عاصـي الم على مصرون فهم ، ودائماً ثانية أخذها عن يتوقفوا
��P«  : جاء كما بالوعيدْ�ِE�I�	 ��
� َ?,
��)�ـIْـYَ ـ<��Sـ �!�!�7 �Pَ,�=lGAـ ��AB �ِ� « ()٥٤١(.   

��}� : وتعالى  سبحانه اهللا لقول توجيههم فكان المعتزلة أما �̄�®��¬��«�� �̄�®��¬��«�� �̄�®��¬��«�� �̄�®��¬��«

°°°°z  ,ة جملة أنهمعنـى  وأن ، الحال تفيد الواو وأن ، نصب موضع في حالي 
 مثله عرض أتاهم إذا كونهم حال الحرام العرض يأخذون إنهم : هو لكريمةا اآلية

                                                           

  .٢٤٤ ــــ ١/٢٤٢ ، اإلعرابي التوجيه تعدد في قديالع األثر) ٥٣٩(

  .١٦٩ اآلية ، األعراف سورة) ٥٤٠(

 رقـم  ، حـسن  حديث هذا : وقال الترمذي رواه والحديث  .٤/٤١٤ ، المحيط البحر) ٥٤١(
  .٤/٦٣٨ ، ٢٤٥٩ الحديث



 ما التوجيه هذا وفي ، وتعالى سبحانه اهللا من المغفرة رجائهم مع ، أيضاً يأخذونه
 اآليــة  أن إذ ، ) والوعيد الوعد ( عندهم الثالث األصل في المعتزلة عقيدة يؤيد

 قـال  . لـهــم  يـغـفــر  لـن ىوتعال سبحانه اهللا وأن ذمـهـم في وردت
��°}� : الزمخشري �̄�®��¬��«°�� �̄�®��¬��«°�� �̄�®��¬��«°�� �̄�®��¬��«z ، ونيـرجـ  :أي ، الـحـلل واوـال 

ـ ـعـف لـثــم ىـإل دونـائـع رونـصـم مـوه ، رةـفـغـمـال  مـله
 ةـوبـتـالـب إالّ حـصـي ال وبـذنـال رانـفـوغ ، نـيـبـائـت رـيـغ
   .)٥٤٢( )هـل رانـفـغ ال رـِصـمـوال ،

 الزمخـشري  مـن  اإلعرابي التوجيه لهذا التوحيدي حيان أبو فطن وقد هذا
 يرجـون  : أي ، z»��¬�»��¬�»��¬�»��¬�}� في يعني ، للحال الواو  :الزمخشري وقال : ( فقال

 ال الـذنوب  وغفران ، ناسين غير قولهم مثل إلى عائدون مصرون وهم ، المغفرة
بالتوبة إال يصح انتهى له غفران ال والمصر.  وحلَمال للحـال  الواو جعل على ه 

   .)٥٤٣( )االعتزال مذهب للعطف

   .الزمخشري رأي على الرد

 الزمخشري تعلق أن لي يبدو والذي : ( العيساوي خلف يوسف الدكتور قال
 جملـة  أن يـرون  الذين النحاة بأقوال أخذنا إذا سيما وال ، يستقيم ال ذلك بإعرابه
 ، مـسبوقاً  الحـال  صاحب إضمار بتأويل إال الحال موضع في تقع تكاد ال الشرط
 ، الحـال  موضع في االسمية والجملة ، الخبر موضع في الشرطية الجملة فتكون

 ظـاهر  تكلُّف فيه الزمخشري وإعراب ، بشيء مرتبطة غير الشرطية الجملة ألن
()٥٤٤(.   

  
                                                           

  .٢/١٦٤ ، الكشاف تفسير) ٥٤٢(

  .٤/٤١٥ ، المحيط البحر) ٥٤٣(

  .٢٦٦ص ، نحويةوال اللغوية الداللة أثر) ٥٤٤(
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 بهـذا  ويقـصدون  المنزلتين بين المنزلة هو المعتزلة عند الرابع األصل إن
 وال مؤمن ال فهو ، توبة غير من عليها مصراً مات إذا الكبيرة صاحب أن األصل

 نيل في لأم أدنى له وليس ، الكفار عذاب دون ولكن العذاب في خالد وهو ، كافر
 المعتزلـة  انتهجه الذي اإلعرابي للتوظيف األمثلة بعض وهذه ، والرحمة المغفرة

   :األصل لهذا االستدالل أجل من

��z��y����x��w��v���u��t��s��r}���|��{����z��y����x��w��v���u��t��s��r}���|��{����z��y����x��w��v���u��t��s��r}���|��{����z��y����x��w��v���u��t��s��r}���|��{��}� :  تعالى قوله ـــــ ١

~~~~����z)٥٤٥(.   

 ماعتقـاده  في المعتزلة على الرد في دليل خير اآلية هذه السنة أهل عد لقد
 صريحة ــــ السنة أهل مفهوم بحسب ــــ فاآلية ، المنزلتين بين بالمنزلة

 هـذه  كانـت  سـواء  الذنوب من الكفر دون هو ِلما وجل عز اهللا مغفرة إثبات في
   .الكبائر من أم الصغائر من الذنوب

 ( المـستتر  الضمير مرِجع في والمعتزلة السنة أهل بين الخالف جرى وقد

����������z��y}���|��{��~��z��y}���|��{��~��z��y}���|��{��~��z��y}���|��{��~}� : تعالى قوله في الوارد " يشاء " الفعل يف ) الفاعل وهو

z ، اسم الى يعود مستتر ضمير هو " يشاء " فاعل أن الى السنة أهل ذهب حيث 

 اآلية معنى ويكون ، ����x��w��v���u��t��s��r����x��w��v���u��t��s��r����x��w��v���u��t��s��r����x��w��v���u��t��s��rz}� : قوله في الوارد " اهللا " الجاللة

                                                           

  .١١٦ واآلية ، ٤٨ اآلية من جزء ، النساء سورة) ٥٤٥(



 لمـن  ذلك دون ما ويغفر به يشرك أن يغفر ال اهللا إن : هو التوجيه هذا على بناء
   .له يغفر أن اهللا يشاء

 أن اآليـة  هذه أبانت وقد : ( ــــ اهللا رمحـه ــــ الطبري اإلمام قال
 )٥٤٦( )عليه عاقبه شاء وإن ، عنه عفا شاء إن ، اهللا مشيئة ففي كبيرة صاحب كل
 اهللا إلـى  الذنوب غفران في المشيئة أسـنـد الـطـبـري أن في ٌ ظاهر وهذا. 

 هـو " يـشـاء " فـاعـل أن ذلـك مـن فـيـتـحـصـل ، وتعالى سبحانه
   " .اهللا " الجاللة لـفـظ عـلـى عـائـد مـسـتـتـر ضـمـيـر

 بـين  بالمنزلة القول في المعتزلة اعتقاد يهدم اإلعرابي التوجيه هذا أن وبما
 ، السنة أهل جيهتو عن مختلف نحو على إعرابياً اآلية المعتزلة وجه فقد المنزلتين

 " مـن  " الموصـول  االسم إلى يعود مستتر ضمير هو " يشاء " فاعل إن : فقالوا

 إلـى  المـشيئة  ُأسندت التوجيه هذا فعلى ، ��������z{��~{��~{��~{��~ } : تعالى قوله في الوارد
 اهللا إن : هـو  عندئـذ  اآليـة  معنى فيكون ، وتعالى سبحانه اهللا إلى وليس ، العبد

 العباد من يشاء لمن الذنوب من ذلك دون ما ويغفر ، هب يشرك أن يغفر ال سبحانه
   .ذنبه من يتوب أن

 المـراد  إن : فقالوا آخر تفصيالً اآلية فصلوا المعتزلة فإن ذلك عن فضالً

��z��y��|���{��z��y��|���{��z��y��|���{��z��y}���|��}� ، يتب لم إذا : أي ، ����x��w��v���u��t��s��r����x��w��v���u��t��s��r����x��w��v���u��t��s��r����x��w��v���u��t��s��rz}� : تعالى بقوله

~��}~��}~��}~��}����z ، تاب إذا : أي.   

 بـه  يشِرك أن يشاء لمن يغفر ال اهللا إن : هو المعتزلة عند المعنى وحاصل
   .يتوب أن يشاء لمن الشرك دون ما ويغفر ، يتب لم إذا

                                                           

 ٥/١٢٦ ، الطبري تفسير) ٥٤٦(



��z��y�x��w��v���u��t��s��r���{��z��y�x��w��v���u��t��s��r���{��z��y�x��w��v���u��t��s��r���{��z��y�x��w��v���u��t��s��r}���}� : ( الخصوص هذا في الزمخشري قال

~��}��|~��}��|~��}��|~��}��|��������z������������ ُجميعاً والمثبت المنفي الفعل يكون نأ الوجه  :قلت موجهلىإ ِني 

 ويغفر ، الشرك يشاء لمن يغفر ال اهللا نإ : قيل نهكأ ������������z{��~{��~{��~{��~}�  :تعالى قوله
 ، تاب من وبالثاني ، يتب لم من باألول المراد نأ على ، الشرك دون ما يشاء لمن

 ال تريـد  . يـشاء  لمن القنطار ويبذل ، الدينار يبذل ال األمير إن : قولك ونظيره
   .)٥٤٧() يستأهله لمن القنطار ويبذل ، يستأهله ال لمن الدينار يبذل

  المعتزلة رأي مناقشة

 فوائدها من كبيرة فائدة منها سلب قد الكريمة لآلية المعتزلة توجيه أن أرى        
 أتى بينما , الذنوب بقية وبين باهللا الشرك بين لِصفْلتَ جاءت الكريمة اآلية إن إذ, 

 توجيه إن حيث , الذنوب من غيره وبين الشرك بين ليساوي لآلية المعتزلة توجيه
 : أي , تاب إذا للمذنب ويغفر , يتب لم إذا للمشرك يغفر ال اهللا إن : هو المعتزلة

 للمشرك يغفر ال اهللا إن : هي النتيجة فتكون , يتب لم إذا للمذنب يغفر ال اهللا إن
 من وغيره الشرك فتساوى , يتب لم إذا للمذنب يغفر ال وكذلك , يتب لم إذا

 ( اآلية يطوع أن أراد الزمخشري أن الواضح ومن . التوجيه هذا حسبب الذنوب
 " يغفر " و " يغفر ال " اآلية في الفعلين فجعل النحو طريق عن عقيدته حسب

 وبالثاني ، يتب لم من األول من المراد أن على " يشاء لمن " على كليهما مسلطين
 تأويل وهذا ... لتوبةبا إال المغفرة عدم في الذنوب جميع تستوي وبهذا ، تاب من

   .)٥٤٨( )اآلية أسلوب عليه يدل ال بعيد

                                                           

  .١/٥٥٢ ، الكشاف تفسير) ٥٤٧(

 ١ط ، ليبيا ، والتوزيع للنشر العربية المنشأة ، رفيدة إبراهيم د ، التفسير وكتب النحو) ٥٤٨(
  .١/٧٣٨ ، م ١٩٨٠ ،



�����º��¹��¸��¶������µ«��}�  :تعـالى  قوله ــــ ٢ �́�³��²��±��»��º��¹��¸��¶������µ��� �́�³��²��±��»��º��¹��¸��¶������µ��� �́�³��²��±��»��º��¹��¸��¶������µ��� �́�³��²��±

Å��Ä��Ã���Â��Á��À����¿��¾���½��¼Å��Ä��Ã���Â��Á��À����¿��¾���½��¼Å��Ä��Ã���Â��Á��À����¿��¾���½��¼Å��Ä��Ã���Â��Á��À����¿��¾���½��¼ÆÆÆÆ������Ë��Ê��É��È��Ç��������Ë��Ê��É��È��Ç��������Ë��Ê��É��È��Ç��������Ë��Ê��É��È��Ç��

ÌÌÌÌz)#" ( ، {�̀�_��~��}��|��{���z��y��x�̀�_��~��}��|��{���z��y��x�̀�_��~��}��|��{���z��y��x�̀�_��~��}��|��{���z��y��xaaaa��b����b����b����b��

n��m�����l��k��j���i��h��g��f��e��d����cn��m�����l��k��j���i��h��g��f��e��d����cn��m�����l��k��j���i��h��g��f��e��d����cn��m�����l��k��j���i��h��g��f��e��d����cooooq��p��q��p��q��p��q��p������������������

x��w��v�����u��t��s��rx��w��v�����u��t��s��rx��w��v�����u��t��s��rx��w��v�����u��t��s��ryyyy~��}��|��{���������z��~��}��|��{���������z��~��}��|��{���������z��~��}��|��{���������z��z�)##٠(.   

 :          تعـالى  قولـه  مثـل  المواضـع  بعض في االستثناء ورد اآليات هذه في

{Å��Ä��Ã���Â��Á��À����¿��¾���½��¼�Å��Ä��Ã���Â��Á��À����¿��¾���½��¼�Å��Ä��Ã���Â��Á��À����¿��¾���½��¼�Å��Ä��Ã���Â��Á��À����¿��¾���½��¼�ÆÆÆÆ z ، تعالى وقوله : {������������q��p����q��p����q��p����q��p

x��w��v�����u��t��s��rx��w��v�����u��t��s��rx��w��v�����u��t��s��rx��w��v�����u��t��s��ryyyy��������z ، هللا عبد بن محمد . د قال الخصوص هذا وفي 
 فـي المشكلة اللغوية الظواهر في معدودة االستثناء ظاهرة كانت ولئن : ( السيف

 الموضع هذا في يتجلى ذلك فإن ــــ سبق كما ــــ أركانها عن الـكشف
   :أمران هنا اإلشكال هذا ومنشأ ، أوضح بصورة

 واتالسم بدوام النار وأهل الجنة أهل خلود تعليق على يقوم ذلك ظاهر أن : األول
   .واألرض

 هو كما إدخال بعد بإخراج يشي مما ، اهللا يشاء ما استثناء الخبرين إلحاق : الثاني
   .)٥٥١( )الصناعي االستثناء واقع

                                                           

  .١٢، ١١ اآلية ’ هود سورة) ٥٤٩(

  .١٢٨ اآلية ، األنعام سورة) ٥٥٠(

  .٦٩٣ ـ ٢/٦٩٢ ، اإلعرابي التوجيه تعدد في العقدي األثر) ٥٥١(



 أهـل  من ــــ المفسرين جمهور وجه فقد ، اإلشكال هذا حلِّ أجل ومن

 على Å��Ä��Ã���Â��Á��À����¿��¾���½��¼��Å��Ä��Ã���Â��Á��À����¿��¾���½��¼��Å��Ä��Ã���Â��Á��À����¿��¾���½��¼��Å��Ä��Ã���Â��Á��À����¿��¾���½��¼��ÆÆÆÆ�z} : اآلية ــــ السنة
   :يأتي ما أهمها , منه المستثنى حقيقة بيان فيها األساس ، إعرابية توجيهات عدة

 تعالى قوله في " خالدين " من المستقى الضمير من متصل االستثناء إن ــــ أ

       :{½��¼��½��¼��½��¼��½��¼�� z ،  قولـه  فـي  " ما " تكون بحيث : {Å��Ä��Ã���Â��Å��Ä��Ã���Â��Å��Ä��Ã���Â��Å��Ä��Ã���Â���z 
 مـن  إال خالـدين  النار فيف شقوا الذين وأما : هو والتقدير ، يعقل من على واقعةً

 بعـد  منهـا  يخرجـون  فإنهم الكافرين غير العصاة من فيها خلوده عدم ربك شاء
   .الجنة الى بهم ويصار ، دخولها

ـ  شاء بمن والمراد : ( ــــ اهللا رمحه ــــ اآللوسي المفسر قال  اقسفُ
 ةصـح  فـي  كـافٍ  وذلك ، األخبار به نطقت كما منها يخرجون فإنهم الموحدين

 المـراد  وهـم  ، الـبعض  عـن  زواله يكفيه الكل عن الحكم زوال ألن ستثناءاال

����Ö��Õ��Ô��Ó������Ò��Ñ��Ð��Ï��Î����Ö��Õ��Ô��Ó������Ò��Ñ��Ð��Ï��Î����Ö��Õ��Ô��Ó������Ò��Ñ��Ð��Ï��Î����Ö��Õ��Ô��Ó������Ò��Ñ��Ð��Ï��Î}� تعـالى  قوله يقصد [ الثاني ستثناءباال

Ü��Û��Ú����Ù��Ø��×Ü��Û��Ú����Ù��Ø��×Ü��Û��Ú����Ù��Ø��×Ü��Û��Ú����Ù��Ø��×ÝÝÝÝ���á��à��ß��Þ�����á��à��ß��Þ�����á��à��ß��Þ�����á��à��ß��Þ��z)عـن  مفـارقون  فإنهم ،   ])٥٥٢ 
   .)٥٥٣( )عذابهم أيام الجنة

 ويكـون  ، " شقوا الذين " من متصل استثناء وه اآلية في االستثناء إن ــــ ب
 الموحـدين  العـصاة  من ــــ ربك شاء من إال شقوا الذين وأما : هو المعنى

 األول أنـه  : والثـاني  األول ] التوجيه [ بين والفرق .       ( النار ففي ــــ
   .)٥٥٤( )البتة دخول لهم يحصل فلم الثاني أما ، خروج ثم دخول لهم حصل

                                                           

  .١٠٨ اآلية من جزء ، هود سورة) ٥٥٢(

  .١٢/١٤٢ ، المعاني روح) ٥٥٣(

   .٢/٦٩٤ ، اإلعرابي التوجيه تعدد في العقدي األثر) ٥٥٤(



 المـراد  أن منهـا  أخـرى  وبالغية إعرابية توجيهات السنة هلأل وإن هذا
 " حمـل  عدم ومنها ، )٥٥٥(وأرضها الجنة سموات هو اآلية في واألرض بالسموات

 التوجيهـان  همـا  الـسنة  أهـل  عنـد  التوجيهات أهم ولكن ، االستثناء على " إال
 لعـصاة ا يخـص  االستثناء أن حاصلها والتي ] ب ، أ : [ الفقرتين في المذكوران

 مـن  ــــ الكبائر أم الصغائر سواء ــــ الذنوب على مصرين ماتوا الذين
   .توبة غير

 بـين  المنزلـة  فـي  المعتزلة عقيدة يخالف األعرابي التوجيه هذا أن وبما
 اآليـة  وجهوا فإنهم النار في يخلدون ال الكبائر أصحاب أن يثبت إنه إذ المنزلتين

 إن : أي ، النـار  فـي  الخلـود  بذات متعلق همن المستثنى إن : وهو آخر توجيهاً

  Ü��Û��Ú����Ù��Ø��×���Ö��Õ��Ô��Ó��Ü��Û��Ú����Ù��Ø��×���Ö��Õ��Ô��Ó��Ü��Û��Ú����Ù��Ø��×���Ö��Õ��Ô��Ó��Ü��Û��Ú����Ù��Ø��×���Ö��Õ��Ô��Ó��z} : تعـالى  قوله في منه المستثنى
 ، العـذاب  أنـواع  مـن  واحد نوع على البقاء بمعنى ، العذاب نوع في الخلود هو

 خالـدين  النار ففي شقوا الذين وأما : هو التوجيه هذا على بناء اآلية معنى ويكون
 العـذاب  هذا لهم بدل ربك شاء فإذا ، ربك شاء ما إال العذاب من واحد وعن على
   .العذاب أصناف من آخر وِصنٍف آخر نوع إلى

 أن  :أحدهما  :وجهان فيه �Ø��×���Ö��Õ����Ø��×���Ö��Õ����Ø��×���Ö��Õ����Ø��×���Ö��Õ���z} : ( الزمخشري قال
 يكـون  أن  :والثـاني  ... لألبد مخلوقة دائمة وهي وأرضها اآلخرة سموات تراد

 ، ثبيـر  أقام وما ، تعار دام ما : العرب كقول ، االنقطاع ونفي يدالتأب عن عبارة
ـ  ، دـيـأبـتـال اتـمـلـك نـم كـذل رـيـوغ ، بـوكـك الح وما  إنـف

ـ  اءـنـثـتـاالس ىـنـعـم اـمـف : تَـلـق ـ ـق يـف ����Û��Ú����Ù����Û��Ú����Ù����Û��Ú����Ù����Û��Ú����Ù} : هـول

ÜÜÜÜz ، قلتُ ؟ اءـنـثـتـاس غير من األبد في والنار الجنة أهل خلود ثبت وقد 

                                                           

   .٢/٤٠٥ ، الكشاف ينظر  .توجيهاتهم بعض في المعتزلة عليه وافق القول وهذا) ٥٥٥(



 أن وذلـك  ، الجنة نعيم في الخلود ومن ، النار عذاب في الخلود من استثناء هو :
 مـن  وبـأنواع  بالزمهرير يعذبون بل ، وحده النار عذاب في يخلدون ال النار أهل

 علـيهم  اهللا سـخط  وهـو  ، كلها منها أغلظ هو وبما ، النار عذاب سوى العذاب
 منهـا  أكبـر  هو ما الجنة سوى مله الجنة أهل وكذلك ، إياهم وإهانته لهم وخسؤه

   .)٥٥٦( )اهللا رضوان وهو ، منهم موقعاً وأجل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .٢/٤٠٥ ، الكشاف تفسير) ٥٥٦(
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 إن بـل  ، فقـط  صولاأل على اإلعرابية توجيهاتهم في المعتزلة يقتصر لم
 فاسـتدلوا  ، االعتقادات حيز في الداخلة والمفاهيم اآلراء بعض لهم كانت المعتزلة

   :ذلك على األمثلة بعض وهذه ، القرآنية لآليات اإلعرابي التوجيه طريق عن لها

|��{��~������¡���¢��£��������¤��¥��¦�����|��{��~������¡���¢��£��������¤��¥��¦�����|��{��~������¡���¢��£��������¤��¥��¦�����|��{��~������¡���¢��£��������¤��¥��¦�����}� : تعـالى  قولـه  ــــ١

¨��§¨��§¨��§¨��§©©©©°�� �̄�®���¬��«��ª��°�� �̄�®���¬��«��ª��°�� �̄�®���¬��«��ª��°�� �̄�®���¬��«��ª��±±±±������� �̧�¶��µ�� �́�³��²���� �̧�¶��µ�� �́�³��²���� �̧�¶��µ�� �́�³��²���� �̧�¶��µ�� �́�³��²�

z)٥٥٧(.   

   :نوعين على اللغة في " رأى " كلمة تأتي

 : إي ، زيداً رأيت : تقول . العين رؤية تفيد التي وهي : البصرية رأى ــــ أ
   .الباصرة بعيني رأيته

   .والتدبير الرأي بمعنى تأتي التي وهي ) : اليقينية ( الِعلمية رأى ــــ ب

 واحد مفعول إلى تتعدى بالعين الرؤية : ( حاحالص مختار في الرازي قال
 " وكـذلك  : ( )٥٥٩(الـصيمري  وقال . )٥٥٨( )مفعولين إلى تتعدى العلم وبمعنى ،

                                                           

  .١٦٧ اآلية ، البقرة سورة) ٥٥٧(

  .٩٦ص ، الصحاح مختار) ٥٥٨(

 في التبصرة كتاب له , الرابع القرن نحاة من ، الصيمري إسحق بن علي بن اهللا عبد) ٥٥٩(
  . ٢/٤٩ , الوعاة بغية كتاب ينظر. النحو



 ، منطلقـاً  أباك رأيت : كقولك ، اثنين إلى تعدت القلب رؤية بها أردت إذا " رأيت
  )٥٦٠( )أبصرته : أي ، زيداً رأيت : كقولك واحد الى تعدت العين رؤية أردت وإذا

 ، ��z»��¬���®��»��¬���®��»��¬���®��»��¬���®} : السابقة اآلية في الواردة " يري " كلمة جاءت وقد
   يـريهم   فـي  " الهاء " وهي منصوبات ثالثة في عملت وقد ، مضارع فعل وهي

   " .حسرات " و " أعمالهم"و

 هو هل ، الذكر سالفة اآلية في الوارد " يري " الفعل في الخالف جرى وقد
  ؟ لميةالِع أم البصرية " رأى " من

   :وهما األمرين فيها فأجازوا اللغة علماء من المعربين جمهور فأما

 إنهـا  قلنـا  فإذا ، غير ال فقط البصرية بمعنى " يري " تكون أن ــــ أ
 الـى  عـديت  ولكنها ، أكثر ال واحداً مفعوالً تنصب أنها فيها األصل فإن ، كذلك

 " إعـراب  سـيكون  وعنـدها  ، )٥٦١(إليهـا  ُأضيفت التي الهمزة بواسطة مفعولين
 ابـن  النحـويين  من القول هذا إلى ذهب وممن ، منصوب حال إنها هو " حسرات

   .)٥٦٣(األزهري خالد والشيخ )٥٦٢(هشام

                                                           

 ، مـصطفى  أحمـد  فتحي د تحقيق ، الصيمري ليع بن اهللا عبد ، والتذكرة التبصرة) ٥٦٠(
  .١/١١٦ ، هـ ١٤٠٢ ، ١ط ، مكة ، القرى أم بجامعة العلمي البحث مركز مطبوعات

 " يـري  " من الماضي الفعل إن حيث " يري " ماضي إلى أضيفت قد الهمزة إن  :أي) ٥٦١(
 الفعـل  نـاقَـلَـبـ فـلـو ، للـمـتـكـلـم ولـيـس للـغـائـب هي التي" َأرى : "هو

 ) .أعمالهم اهللا أراهم كذلك(  :لكان الماضي إلى اآلية في الوارد المضارع

 ١/٢٦٥ ، بيروت ، الفكر دار ، األزهري خالد الشيخ ، التوضيح على التصريح ينظر) ٥٦٢(
. 

  .نفسها الصفحة ، نفسه المصدر) ٥٦٣(



 فـقـال الـرأي هـذا ــــ اللُّغوي ــــ الـنـحـاس أيـد وقـد

 ) : }��ª��ª��ª��ª {، ـ  يـف افـكـال ـ   :أي ، رفـع  وضعـم ـ ـك رـاألم  ، كـذل
 : أي ، محـذوف  لمـصدر  نعتاً نصب عـوضـم يـف ونـكـت أن وزـجـوي

   .)٥٦٤( )الحال على نصب ��������¯����°¯����°¯����°¯����° مفعوالن ����z»����¬������®����»����¬������®����»����¬������®����»����¬������®} كذلك رؤية

 ، مفعـولين  تنصب فإنها ذلك وعند ، الِعلمية بمعنى " يري " تكون أن ــــ ب
 " إعـراب  سيكون وعندها ، التعدية همزة بواسطة ثالث مفعول إلى عديت ولكنها

   " .يري " لـ ثالث مفعول إنها هو " حسرات

"  حـسرات  : " الثالثة المسألة : ( فقال الرازي القول هذا إلى ذهب وممن

��������} : ( فقـال  تفسيره في النسفي ذهب القول هذا وإلى ، )٥٦٥( )رأى مفاعيل ثالث

®���¬��«®���¬��«®���¬��«®���¬��«z ، األوثان عبادتهم  :أي,  {��������°��¯°��¯°��¯°��¯z����� ,  وهـى  نـدامات 
   .)٥٦٦( )ليريهم ثالث مفعول

 ،} �̄�̄�̄̄�{ : ( فقال الوجهين ــــ اهللا رمحـه ــــ اآللوسي أجاز قدو
ـ ـك إن رىـيـل ثـالـث ولـعـفـم وهو ، ماتاند : أي ـ ـال تـان  ةـرؤي

   .)٥٦٧( )بصرية كانت إن ،} �®�®�®�®{ من الـوح ، ةـيـبـلـق

 ، الـسنة  أهل من المعربين جمهور عند لآلية اإلعرابي للتوجيه بالنسبة هذا
   .ِعـلْمية أو بصرية اآلية في الواردة " رأى " تكون أن اأجازو أنهم ومفاده

                                                           

  .١/٢٧٨ ، القرآن إعراب) ٥٦٤(

  .٤/١٩١ ، الرازي تفسير) ٥٦٥(

  .١/٨٣ ، النسفي تفسير) ٥٦٦(

  .٢/٣٦ ، المعاني روح) ٥٦٧(



 " رأى " تكـون  أن علـى  الجمهـور  يوافقوا لم فإنهم للمعتزلة بالنسبة أما
 : الزمخشري قال حيث ، ِعـلـمـيـة تـكون أن عـلـى وأصـروا ، بصرية

 ){�̄®���¬��«���̄®���¬��«���̄®���¬��«���̄®���¬��«��z� ، أرى مفاعيـل  ثالث وحسرات ، ندامات  :أي ، 
 عمـالهم أ مكان حسرات الإ يرون فال ، عليهم حسرات تنقلب عمالهمأ نإ : ومعناه

ـ  ثالث مفعول أنها هو " حسرات " إعراب جعل الزمخشري أن وبما ، )٥٦٨()  " لـ
 ال الِعلميـة  " رأى " مـن  أنـه  على " يري "الفعل حصر أنه يعني فهذا ، " يري

   .)٥٦٩(اإلعراب هذا الفارسي علي أبو أيد وقد . البصرية

  

   .فقط الِعلْمية على " يري " المعتزلة حصر في السبب

 المـذكورة  اآلية في " رأى " تكون أن على المعتزلة إصرار في السبب إن
 أعمـال  لوزن ينصب الذي للميزان بعضهم إنكار هو بصرية وليست ِعلمية سالفاً
 ةالسن أهل اجمع الزجاج إسحاق أبو قال : ( حجر ابن قال ، )٥٧٠(القيامة يوم الناس
 لسان له الميزان نوأ ، القيامة يوم توزن العباد أعمال نوأ ، بالميزان اإليمان على

 عـن  عبـارة  هـو  : وقالوا ، الميزان المعتزلة نكرتوأ ، باألعمال ويميل وكفتان
 األعمـال  لـوزن  الموازين يضع انه أخبر اهللا ألن ؛ والسنة الكتاب فخالفوا العدل
 : فـورك  بـن ا وقال ، شاهدين أنفسهم على ليكونوا لةًـثَّمم أعمالهم العباد ليرى

                                                           

  .١/٢٣٨ ، الكشاف تفسير) ٥٦٨(

  .٢/٢٦٤ ، السبعة للقراء الحجة ينظر) ٥٦٩(

   .٤٧٣ ، ١/٤٧٢ ، اإلسالميين مقاالت ينظر) ٥٧٠(



 تقـوم  ال إذ وزنهـا  يستحيل عراضاأل نأ على منهم بناء الميزان المعتزلة أنكرت
   .)٥٧١( )بأنفسها

فـي  الواردة " يري " إن : للميزان المنكرون هؤالء قال فقد ذلك على بناء 
 إنهـم  هـذا  معنـى  فإن ريةبص إنها : قلنا إذا إننا حيث ، ِعلمية الذكر سابقة اآلية

 بحيث توزن بأن أو ، األعمال هذه لهم تُجسد بأن وذلك ، بأبصارهم أعمالهم يرون
   .المعتزلة بعض ينكره شيء وهذا ، الباصرة بأعينهم أعمالهم يرون إنهم

 اهللا إن هـو  المعنـى  فإن ، ِعلمية هي " يري " بأن القول إلى ذهبنا إذا أما
 يـِقــره  مـا  هـو  وهـذا  ، وخسارتهم بخيبتهم ويعلمهم يطلعهم وتعالى سبحانه

   .به ويؤمنون المعتزلة

 همبعـض  إن حيث ، الميزان إنكار على المعتزلة يجمع لم  :أقول ولألمانة
 أن ذكـر  الـذي  الجبار عبد القاضي هؤالء ومن ، ينكره ولم الميزان وجود أثبت
 ]  المعتزلـة  يقصد [ العدل أهل كثرأ إن(   :فقال ، بالميزان يؤمنون المعتزلة أكثر

)٥٧٢( )بعضهم أنكره وإنما ، الكتاب به نطق كما ، ينكرونها وال الموازين يثبتون
.  

 الموضـوع  هـذا  فـي  ــــ والمعتزلة السنة أهل بين الخالف إن كما
 يـوم  األعمال تجسيم مسألة وهو ، بالميزان عالقة له آخر أمر على مبني ــــ

                                                           

 ، العـسقالني  حجر بن علي بن أحمد الفضل أبو ، البخاري صحيح شرح الباري فتح) ٥٧١(
  .١٣/٥٣٨ ، بيروت ، المعرفة دار ، الخطيب الدين محب تحقيق

  .٢٠٤ص ، االعتزال فضل) ٥٧٢(



 خـالف  على ــــ القيامة يوم تتجسم األعمال بأن يؤمنون سنةال فأهل ، القيامة
   .ذلك بعد توزن ثم )٥٧٣(ــــ األعمال تجسيم حقيقة في بينهم

 يقبلوا لم ولهذا ، القيامة يوم األعمال تجسد مسألة أنكروا فإنهم المعتزلة أما
 فيراها ، القيامة يوم تتجسم األعمال بأن يوحي ذلك ألن بصرية " يري " تكون أن

   .الباصرة بعينه اإلنسان

 والهاء ، " أرى " مضارع الياء بضم " يري : ( " األزهري خالد الشيخ قال
 ثالث مفعول وحسرات ثان مفعول وأعمالهم ، فاعل ) اهللا ( و ، أول مفعول والميم

 البصر بحاسة تُدرك فال تُجسم ال األعمال أن على مبني وهو ، الزمخشري قاله ،
ــ...  ـــول ـذاوه ـــة ق ـــا ، الـمـعـتـزل ـــل وأم ــسـنـة أه  الـ

 هـذا  علـى  " يـري  " فـ ، حقيقة وتوزن تُجسم األعمال أن فـيـعـتـقـدون
 ، ثالث مفعول وحسرات ، علمية : يقولون  والمعتزلة ، حال وحسرات ، بصرية
 ، كـذلك  علموهـا  فقد ، حسرات أبصروها إذا فإنهم ، عندنا ممكن أجازوه والذي
   .)٥٧٤( )عندهم ممتنع نحن ولهنق والذي

���Â��Á��À}� : تعالى قوله ـــ ٢ � � �¿��¾��½��¼��»��º��¹Â��Á��À��� � � �¿��¾��½��¼��»��º��¹Â��Á��À��� � � �¿��¾��½��¼��»��º��¹Â��Á��À��� � � �¿��¾��½��¼��»��º��¹ÃÃÃÃ������������

Å��ÄÅ��ÄÅ��ÄÅ��ÄÆÆÆÆ��Ï� �Î�Í��Ì���Ë��Ê� �É��È��Ç� ���Ï� �Î�Í��Ì���Ë��Ê� �É��È��Ç� ���Ï� �Î�Í��Ì���Ë��Ê� �É��È��Ç� ���Ï� �Î�Í��Ì���Ë��Ê� �É��È��Ç� �

                                                           

ـ  ١  :أقوال أربعة على الميزان في الموزون حقيقة في السنة أهل اختلف) ٥٧٣(  أن ــــ
 صـحائف  هو يوزن الذي أن ــــ ٢  .أجساماً تُقلب أن بعد العباد أعمال هو يوزن الذي

 يـوزن  الـذي  أن ــــ ٤ . نفسه العمل صاحب هو يوزن الذي أن ــــ ٣  .األعمال
  .ذلك جميع

  .١/٢٦٥ ، التوضيح على التصريح) ٥٧٤(



��Ý� �Ü� �Û� �Ú� �Ù� �Ø� �×� �Ö� �Õ� � �Ô� �Ó� �Ò� �Ñ� �Ð��Ý� �Ü� �Û� �Ú� �Ù� �Ø� �×� �Ö� �Õ� � �Ô� �Ó� �Ò� �Ñ� �Ð��Ý� �Ü� �Û� �Ú� �Ù� �Ø� �×� �Ö� �Õ� � �Ô� �Ó� �Ò� �Ñ� �Ð��Ý� �Ü� �Û� �Ú� �Ù� �Ø� �×� �Ö� �Õ� � �Ô� �Ó� �Ò� �Ñ� �Ð

ßÞßÞßÞßÞz)٥٧٥(.   

 أسـتهل  أن أود اآلية لهذه الكالمية الفرق توجيهات ذكر في أشرع أن قبل
   .نحوية والثانية ] عقائدية [ كالمية ولىاأل : مقدمتين بذكر

 حيـث  ، اإليمان من الصالحة األعمال منزلة فهي:  الكالمية المقدمة أما
   :فرق ثالث على الخصوص هذا في الكالمية الفرق انقسمت

 مـع  تضر ال وأنه ، اللسان وتصديق القلب معرفة على اإليمان قَصرت : األولى
 هم القول هذا وأصحاب ، ينقص وال يزيد ال عندهم اإليمان ألن ، معصية اإليمان

   .المرجئة

 الـصالح  العمل جعلوا بأنهم وذلك ، األولى موقف من النقيض على وقفت : الثانية
 كبيرة ارتكب أو ، الواجبات من واجباً ترك فمن ، اإليمان صحة شروط من شرطاً

 هـم  القـول  هذا ابوأصح ، النار في خالد ، اإليمان عن خارج فهو ، الكبائر من
   .والمعتزلة الخوارج

 والقول ، بالقلب االعتقاد يعني عندهم فاإليمان ، والجماعة السنة أهل وهم : الثالثة
   .باألركان والعمل ، باللسان

   :يأتي ما الكالم هذا من والحاصل

   .المرجئة عند اإليمان كامل مؤمن الكبيرة مرتكب ــــ أ

   .المعتزلة عند النار في خالد ، كافر وال نمؤم ال الكبيرة مرتكب ــــ ب
                                                           

  .١١٢ ، ١١١ اآلية ، البقرة سورة) ٥٧٥(



 إن ، تعـالى  اهللا إلـى  وأمره ، اإليمان ناقص مؤمن الكبيرة مرتكب ــــ جـ
 . ( السنة أهل قول هو وهذا ، النار في يخلد وال ، عذبه شاء وإن ، عنه عفا شاء

 شرطال هذا مؤدى في فرق المعتزلة وبين بينهم لكن ، العمل يشترطون السنة فأهل
 يحكمـون  ال أنهـم  فـي  والخوارج المعتزلة يخالفون السنة أهل إن : أي . )٥٧٦()

   .النار في الكبيرة صاحب بتخليد

 أن إذ ، الحـال  تخص فهي ــــ النحوية ــــ الثانية المقدمة أما
   :قسمين إلى والتأكيد التبيين بحسب وتنقسم ( معنوية فائدة لها الحال

ـمـبوتسمى ، الغالب وهو : نةـي ال معنـى  على تدل التي وهي ، أيضاً سةمؤس 
٥٧٧( )بدونها معناها يستفاد التي وهي : دةومؤكِّ . قبلها مما فهمـي(.   

 سبحانه قوله إعراب في االختالف حصل فقد المقدمتين هاتين من وانطالقاً

 ِفـقونمتَّـ الكلَّ بأن العلم مع ، سابقاً المذكورة اآلية في��������������������Ô��ÓÔ��ÓÔ��ÓÔ��Ó�z}���� :وتعالى

 في الخالف جرى وإنما ، الحال على منصوبة جملة هي ��������Ô��ÓÔ��ÓÔ��ÓÔ��Ó�z} أن على
  ؟ مؤكِّدة حال هي أم ــــ مؤسسة ــــ مبينة حال هي هل الحال هذه نوع

 مؤكـدة  حال هي ��������Ô��ÓÔ��ÓÔ��ÓÔ��Ó�z} جملة أن إلى ذهبوا فإنهم السنة أهل أما

 فهو هللا وجهه أسلم من أن هو المعنى فيكون �(�(�(�(Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÒ��Ñ��Ð��Ï��ÎÒ��Ñ��Ð��Ï��ÎÒ��Ñ��Ð��Ï��Î�z} : لجملة

                                                           

  .٢/٧٦٥ ، العقدي األثر) ٥٧٦(

 ، الـسيوطي  بكر أبي بن الرحمن عبد الدين جالل ، الجوامع جمع شرح الهوامع همع) ٥٧٧(
  .٣١٨ ـ ٢/٣١٧ ، مصر ، التوفيقية المكتبة ، هنداوي الحميد عبد ت



 حيـث  من مؤكدة وهي ، حالية جملة ��������Ô��ÓÔ��ÓÔ��ÓÔ��Ó�z} : ( حيان أبو قال . محسن
   .)٥٧٨( )محسن فهو هللا وجهه أسلم من ألن ، المعنى

����������Ï��Ï��Ï��Ï} : ( فقـال  ، مؤسـسة  مبينة حال أنها إلى الزمخشري ذهب حين في

Ò��Ñ��ÐÒ��Ñ��ÐÒ��Ñ��ÐÒ��Ñ��Ðz ، رهـيـغ هـب ركـشـي ال هـل هـسـفـن صـلـخأ مـن 

 }Ô��ÓÔ��ÓÔ��ÓÔ��Ó { هـلـمـع يـف {Ö��ÕÖ��ÕÖ��ÕÖ��Õ�z  وهـذا  . )٥٧٩( )يـستوجبه  الـذي 

����������Ó��Ó��Ó��Ó} جملة بأن ــــ البعض يراه ما حسب ــــ يوحي اإلعرابي التوجيه

ÔÔÔÔ�z نة حال هيأن هـذا  فمعنى ، مبي {��������Ò��Ñ��Ð��ÏÒ��Ñ��Ð��ÏÒ��Ñ��Ð��ÏÒ��Ñ��Ð��Ï�z)��)��)��)��  حيـث  مـن 

 ؛ والعمل االعتقاد يجتمع أن فيجب ، العمل حيث من ، ��������Ô��ÓÔ��ÓÔ��ÓÔ��Ó�z} ، االعتقاد
   .المعتزلة عند عمل غير نم يصح ال االعتقاد ألن

����������Ó��Ó��Ó��Ó} إعـراب  فـي  فقـال  ، الزمخشري لتوجيه الحلبي السمين فطن وقد

ÔÔÔÔz مـوضــع  فــي  حـالـيـة جـمـلـة : ( ــــ قال ــــ 

 ألن ، مؤكِّدة الحال وهذه... } �Ð�Ð�Ð�Ð {فيها والـعامل ، الـحال عـلـى نـصـب
 عمله في )٥٨٠(له نمحس وهو : ( الزمخشري وقال ، محسن فهو هللا وجهه أسلم من

 ، عملـه  فـي  محـسن  : قسمان وجهه أسلم من ألن ؛ مبينة رأيه على فتكون) . 
   .)٥٨١( )لالعتزال جنوح منه وهذا : الشيخ قال . محسن وغير

                                                           

  .١/٥٢١ ، المحيط البحر تفسير) ٥٧٨(

  .١/٢٠٤ ، الكشاف تفسير) ٥٧٩(

 الـسمين  إن أو ، أخـرى  نـسخة  في فلعلها " له " عبارة توجد ال الكشاف تفسير في) ٥٨٠(
  .سهواً الزمخشري الى نسبها الحلبي

  .٢/٧٣ ، المصون الدر) ٥٨١(



 معنـى  وجعل ، بالعمل اإلحسان الزمخشري ديـق وقد : ( حيان أبو وقال

����������Ó��Ó��Ó��Ó} ، غيـره  بـه  يشرك ال له نفسه أخلص من, ��������Ò��Ñ��Ð��ÏÒ��Ñ��Ð��ÏÒ��Ñ��Ð��ÏÒ��Ñ��Ð��Ï�z} : قوله

ÔÔÔÔz)�)�)�)� هنا الحال فصارت ، عمله في إذ ، نةمبي محسن  :قسمان يشرك ال نم 
 مذهبـه  إلـى  جنـوح  ] الزمخشري يعني[  منه وذلك ، محسن وغير ، عمله في

 يستوجب ] والعمل باالعتقاد : أي[  بهما وأنه ، منه بد ال العمل أن من االعتزالي

   .)٥٨٢( )يستوجبه الذي ��������Ö��ÕÖ��ÕÖ��ÕÖ��Õ�z}  :قوله رفس  ولذلك ؛ الجنة دخول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

@ @

                                                           

  .١/٥٢١ ، المحيط البحر تفسير) ٥٨٢(



szj¾a@ïãbrÛa@ @
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 , المختلفة االستدالل وطُرق بأنواع ومعتقدِاتهم ألصولهم المعتزلة استدل لقد
 ألصـولهم  االسـتدالل  طرق من واحداً المتواترة غير بالقراءات استداللهم وكان

ـ  المتواترة القراءات من دليالً يجدوا لم إذا وذلك ــــ  اهـتم  ولـذلك  ــــ
 أصولهم أدلة تقوية إلى ليصلوا نحوياً المتواترة غير القراءات هذه بتوجيه المعتزلة

   .ومعتقداتهم

 غيـر  بـالقراءات  اهتمامهم في األمر بهم بلغ المعتزلة بأن القول وأستطيع
 غيـر  القـراءة  وبـين  المتواترة القراءة بين اوونيس جعلتهم درجٍة إلى المتواترة
 أحياناً المتواترة القراءة على المتواترة غير القراءة يقدمون قد بل , أحياناً المتواترة

 تَعامـلِ  وكيفيـة  , المتواترة غير القراءات حقيقة المبحث هذا في وسأبين , أخرى
 التـي  النمـاذج  بـذكر  ذلك تبعأ ثم , القرآنية القراءات من النوع هذا مع المعتزلة
   .أصولهم لتأييد المتواترة غير القراءات من المعتزلة اعتمدها
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 والتفـصيل  التعقيد من فيه )٥٨٣(المتواترة غير القراءات حقيقة في الكالم إن
 القرآنيـة  القـراءات  موضوع إن إذ , لعلما هذا في المتخصصين على يخفى ال ما

 شروط حيث من القراءات فموضوع , كثيرة حـيثـيـاتٌ تتجاذبه المتواترة غير
 من وكذلك , المطلب هذا له يتسع ال ما واالختالف التفصيل من فيه اإلسناد صحة
 ينبغـي  لـذا  , لهـا  الرد أو القراءات ببعض األخذ حيث من وكذا , التقسيم حيث
 عـلــوم  فـي البرهان : " مثل , مظانّها إلى المواضيع هذه تفصيل في وعالرج

 الـعـشـر الـقـراءات فـي الـنـشـر " و , لـلـزركـشـي " الـقـرآن
 الكتـب  مـن  وغيرها , للسيوطي " القرآن علوم في اإلتقان " و , الجزري البن" 

   .الموضوع هذا في المختصة

 من نعرفها أن فيمكننا , المتواترة غير القراءات حقيقة معرفة حيث من أما
 بـن  أحمـد  العباس أبو عرف حيث , المتواترة القراءة تعريف إلى الرجوع خالل

                                                           

 كـل  إن أي , فقط وشاذة متواترة إلى تنقسم القرآنية القراءات أن احثينالب بعض يظن) ٥٨٣(
 فـي  المتواترة غير القراءات أنواع كل يدرجون فإنهم ولذلك,  شاذة تعد فإنها تتواتر لم اءةقر

 للعلمـاء  بالنـسبة  أمـا  , للقراءات األصوليين تقسيم هو هذا فإن الحقيقة وفي, الشاذة القراءة
 على يقتصرون ال فإنهم القراءات موضوع في كتبوا والذين العلم هذا في المختصين المحققين

 فالسيوطي , الشاذة القراءة منها أقسام عدة الى المتواترة غير القراءات يقسمون بل التقسيم هذا
 على بعضهم اقتصر فيما , أقسام ستة إلى عامة بصورة القراءات قسم ــــ مثالً ــــ

 متواترة إلى يقسمها من الفن هذا في االختصاص ذوي العلماء من حداًأ أجد ولم , أقسام أربعة
  . فقط وشاذة



,  سنداً تواتر ما:  السبعة األحرف وضابط : ( فقال المتواترة القراءة الحموي عمر
   .)٥٨٤( )رسماً ووافق,  عربيةً واستقام

 , الـشريفة  النبويـة  األحاديث يف المذكورة السبعة األحرف ضابط هو هذا
 بـذكر  المتواترة القراءات يعرف أنه الـتـعـريـف هـذا مـن والـمـالحـظ

 وموافقـة  , العربية اللغة مع وتوافقه , السند تواتر : شروط ثالثة وهي , شروطها
   .العثماني المصحف رسم

 قراءة في الثالثة الشروط هذه من شرط تخلَّفَ أو اختلَّ متى أنه هذا ومعنى
 األحاديـث  فـي  المذكورة السبعة األحرف من تكون ال سوف فأنها القراءات من

   .المستفيضة النبوية

ـ  العلـم  بهذا المختصون ــــ العلماء قسم وقد هذا  القـراءاتِ  ــــ
   :يأتي ما إلى عموماً القرآنية

 مـثلهم  عن الكذب على تواطؤهم يمكن ال جمع نقله ما وهو : المتواتر ــــ ١
 علـى  الزائـدة  والثالث ــــ اتفاقاً ــــ السبعة القراءات مثل, منتهاه إلى

  .مشهورــــ خالف على ــــ السبعة

 العربيـة  ووافق , التواتر يبلغ ولم سنده صح ما وهو : )٥٨٥(المشهور ــــ ٢
 أهـل  بعـض  عند السبعة على الزائدة الثالث القراءات مثل , العثماني والمصحف

                                                           

  .٣١ ــــ ٣٠ص , القراءات أصول في واإلشارات القواعد) ٥٨٤(

 الزائـدة  الثالث القراءات في االختالف على بناء القسم هذا العلماء بعض وضع لقد)  ٥٨٥(
 داعـي  فـال  متـواترة  إنها قلنا فإذا ؟ ورةمشه هي أم متواترة هي هل المتواترة السبعة على

 إدخـال  إلى الحاجة تدعو فعندئذ مشهورة إنها قلنا وإذا , القراءات أقسام في القسم هذا إلدراج
 كـال  مؤدى بأن العلم مع , الثالث للقراءات التقسيمي األصل نجد لكي القراءات في القسم هذا

  .  العلماء جمهور عند الثالث تالقراءا بهذه القراءة جواز وهو واحد القولين



 الـثالث  القراءات إن : قال من قول يضعفون العلم أهل أكثر بأن مالعل مع , العلم
 بـأن  القـول  نإ  : (الـسيوطي  قال هذا وفي , متواترة غير السبعة على الزائدة

ـ  في رةـتواتـم غير الثالث القراءات ـ ال ايةـغ ـ ي وال,  وطـقـسـ  حـصـ
 قـراءات ال يعني [ وهي,  الدين في ولهـق رـبـتـعـي نـمـع هـب ولـقـال

   .)٥٨٦( )المصحف  رسم تخالف ال  ]السبع على الزائدة الثالث

 أو , عثمـان  مـصحف  رسـم  وخالف , سنده صح ما وهو : اآلحاد  ــــ ٣
 ما مثل , به ويستدل يستشهد وإنما , قرآناً بوصفه به يقرأ ال النوع وهذا , العربية

 خـضر  رفـارف  علـى  تكئينم : ( قرأ أنه وسـلم عليـه اهللا صلى النبي  النبي عن ورد
 بفـتح  )٥٨٨( )أنفَـسكم  مـن  رسـول  جاءكم لقد : ( وقرأ , )٥٨٧( )حسان وعباقري

   .)٥٨٩(الفاء

 بـصيغة  )٥٩٠( )يعبد إياك : ( قراءة مثل سنده يصح لم ما وهو : الشاذ ــــ ٤
   .للمجهول المبني المضارع

                                                           

  .١/٢١٧ , القرآن علوم في اإلتقان) ٥٨٦(

 محفـوظ  د تحقيـق  , البـزار  الخالق عبد بن عمرو بن أحمد بكر أبو , البزار مسند) ٥٨٧(
 , ٣٦٧٣ الحـديث  رقـم  , ه ١٤٠٩ , ١ط , بيروت , والحكم العلوم مكتبة , اهللا زين الرحمن

٩/١٢٤.  

 , العلميـة  الكتب دار , عطا القادر عبد مصطفى تحقيق , نالصحيحي على المستدرك) ٥٨٨(
 الذهبي عنه سكت والحديث. ٢/٢٦٢ , ٢٩٤٥ الحديث رقم , م ١٩٩٠ , هـ ١٤١١ , بيروت

 .  

 تسمى ال لكونها المتواترة غير القراءات كتابة في القرآني الرسم أستعمل لم : مالحظة) ٥٨٩(
  .عليه المصطلح بالمعنى قرآناً

  .١/٢٠٨ , ناإلتقا) ٥٩٠(



 مـن  اُهللا يخشى إنما : ( قراءة مثل المكذوبة القراءة وهو : الموضوع ــــ ٥
 : ( الـسيوطي  قـال  , العلماء ونصب,  " اهللا " الجاللة لفظ برفع ) العلماء عباده
,  ضـعيف  إسـناده  غالـب  مما الشواذ كتب في مما كثير ثقة غير نقله ما ومثال

 جعفـر  بن محمد الفضل أبو جمعها التي حنيفة أبي اإلمام إلى المنسوبة وكالقراءة
 عبـاده  مـن  اُهللا يخشى إنما : ( ومنها,  الهذلي القاسم أبو عنه ونقلها,  الخزاعي

الكتاب هذا بأن وجماعة الدارقطني كتب وقد,  العلماء ونصب اهللا برفع ,)  العلماء 
   .)٥٩١( )له   أصل ال موضوع

 القـراءة  في ِزيد ما وهي ــــ التفسيرية ــــ المدرجة القراءة ــــ ٦

 : ( ــــ عنـه اهللا رضي ــــ وقاص أبي بن سعد قراءة مثل التفسير وجه على

: (  ــــ عنه اهللا رضي ــــ عباس ابن وقراءة , )٥٩٢( )ُأم من أخت أو أخ وله
 ابـن  وقراءة , )٥٩٣() الحج مواسم في ربكم من فضالً تبتغوا أن جناح عليكم ليس

 الخيـر  إلـى  يـدعون  أمـة  منكم ولتكن  : (ــــ عنـه اهللا رضي ــــ الزبير
  ,)٥٩٤( )أصـابهم  ما على باهللا ويستعينون المنكر عن ونوينه بالمعروف ويأمرون

 بعض يتوهم وقد , )٥٩٥( )الدخول الورود واردها إال منكم وإن : ( الحسن وقراءة

                                                           

  .١/٢٠٧ , نفسه المصدر) ٥٩١(

 رقـم   ,ألم واألخـوات  األخـوة  فرض باب , الفرائض كتاب  ,الكبرى البيهقي سنن) ٥٩٢(
  .٦/٢٣١ , ١٢١٠٢ الحديث

, بـين  والحـرام  بـين  الحالل باب البيوع كتاب,١٩٤٥الحديث رقم, البخاري صحيح) ٥٩٣(
٢/٢٢٢.  

 دار,عبـده  محمـد  تحقيق,السجستاني األشعث بن سليمان بن اهللا عبد,المصاحف كتاب) ٥٩٤(
 ٢٠٦ص , ٢٢٥ الحديث رقم , م ٢٠٠٢ , هـ ١٤٢٣ , ١ط , القاهرة, للنشر الحديثة الفاروق

  . 

  .١/٢٠٩ , اإلتقان) ٥٩٥(



 مـن  بها الصحابة قرأ وإنما , بها فيقرأ القرآن من أنها الصحابة بعد ِمن جاء من
 التفـسير  دخلوني ربما كانوا: (  الجزري ابن قال  ,اإليضاح وزيادة التفسير باب

 قرآناً وسـلم عليـه اهللا صلى النبي عن وهقّتلَ لما محققون ألنهم ؛ وبياناً إيضاحاً القراءة في
 مـسعود  ابـن  لكـن ,  معـه  يكتبه بعضهم كان وربما  ,االلتباس من آمنون فهم, 

 أنـه  عنه مسروق فروى,  منه ويمنع ذلك يكره كان ــــ عنـه اهللا رضـي ــــ
 ما به تلبسوا وال القرآن دواجر : عنه غيره وروى  ,القرآن في رالتفسي يكره كان
   .)٥٩٦( )منه ليس

 ال والتـي  المتواترة غير القراءات هو المطلب هذا في موضوعنا أن وبما
 األنـواع  هـو  التقسيم هذا من يهمنا الذي فإن , االصطالحي بالمعنى قرآناً تسمى

 المـذكورة  الـستة  القراءات أنواع لىإ يضاف أن يمكن إنه كما , األخيرة األربعة
 النـوع  هذا على وكمثال , القرآن كلمات بعض في والتأخير التقديم وهو سابع نوع

 والنـصر  اهللا فـتح  جـاء  إذا : ( ــــ عنه اهللا رضي ــــ   عباس ابن قراءة
()٥٩٧(  

 إيـضاح  زيادة أهمها : جمة فوائد المتواترة غير القرآنية للقراءات إن كما
 بالتفـسير  تكـون  ما أشبه ــــ أحياناً ــــ تُعد فهي , المتواترة  اتالقراء

 ــــ عنهـا اهللا رضـي ــــ سلمة أم المؤمنين أم قراءة   مثل , المتواترة للقراءة
 ابـن  وقراءة , )٥٩٨( )العصر صالة الوسطى والصالة الصلوات على حافظوا: ( 

 أيمانهم تُقطَع سارقاتوال والسارقون : ( ــــ عنه اهللا رضي ــــ مسعود

                                                           

  .١/٤٤ , العشر القراءات في النشر) ٥٩٦(

  .٢٠٤ص , ٢١٧ الحديث رقم , المصاحف كتاب) ٥٩٧(

  . ٢١٨ص , ٢٤٨ الحديث رقم , نفسه المصدر)٥٩٨(



 إكراههن بعد من اهللا فإن : ( ــــ عنه اهللا رضي ــــ جابر وقراءة )٥٩٩()
   .)٦٠٠( )رحيم غفور لهن

 , المتـواترة  غيـر  القراءات لهذه اإلعرابي التوجيه هو موضوعنا أن وبما
 بعـض  إن بـل  , الجليل العلم بهذا اهتموا قد كانوا العلماء أن نعرف أن علينا فإن
 فـي  آخـر  علـى  إعرابـاً  يرجحوا أن يتورعون كانوا االختصاص ذوي ماءالعل

 التوجيهات في تحرج أو توجس غير من يخوضون كانوا فيما , المتواترة القراءات
   .المتواترة غير للقراءات اإلعرابية

:  الـسادس  التنبيه : ( ــــ اهللا رمحـه ــــ السيوطي الدين جالل قال
ـ ,  مةـاألئ هـب ىـنـتـاع دـوق,  القراءات يهتوج معرفة المهم من  ردواـوأف

 " و,  الفارسـي  يـلــع يـألب"  ةـجـحـال: "  اـهـنـم اًـبـتـك هـيـف
ـ ال توجيه في والمحتسب"  للمهدوي  " الهداية " و لمكي " الكشف ـ   "شواذـ  نالب

 توجيـه  مـن  الصناعة في أقوى الشاذة القراءات توجيه:  بعضهم وقال ... جني
  . )٦٠١() لمشهورةا

  

  

                                                           

 ثـم  الكف مفصل من اليمنى يده فتقطع أوالً يسرق السارق باب ,الكبرى البيهقي سنن) ٥٩٩(
  .٨/٢٧٠ , ١٧٠٢٤ الحديث رقم ,بالنار يحسم

  .١/٢١٩ , اإلتقان) ٦٠٠(

  .٢٢٠/ ا , اإلتقان) ٦٠١(
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 يؤخـذ  أن يمكن متى أوالً رفعنَ أن علينا الموضوع هذا في الخوض قبل
 بالقراءات األخذ شروط هي ما أو ؟ بها يؤخذ ال ومتى , المتواترة غير بالقراءات

  ؟ المتواترة غير

 على أجمعوا االختصاص ذوي العلماء إن  :أقول السؤال هذا على ةولإلجاب
ـ  الصالة في المتواترة القراءات بغير القراءة جواز عم  الـصالة  سـواء  ــــ

 غيـر  بالقراءات القراءة تجوز وال بل , ــــ المسنونة الصالة أو , المفروضة
 حين في , صحتهب المقطوع القرآن من أنها اعتبار على الصالة غير في المتواترة

 وفـي  , األحكـام  في المتواترة غير بالقراءات واالستشهاد االستدالل العلماء أجاز
   .المتواترة القراءات في ُأجمل ما وتفصيل تبيين

ـ  اهللا رحمـه  ــــ البر عبد ابن قال الخصوص هذا وفي : (  ــــ
 بأيـدي  الـذي  وهـو   ,عفـان  بن عثمان مصحف في ما أن على العلماء وأجمع

 يجـوز  ال الذي المحفوظ القرآن هو كانوا حيث األرض أقطار في اليوم مسلمينال
 مـن  روى مـا  كـل  وإن,  فيه بما الإ لمسلم الصالة تحل وال,  يتجاوزه أن ألحد

 أو الخطـاب  بن عمر أو يبُأ عن أو وسـلم عليـه اهللا صلى النبي عن اآلثار في تالقراءا
 مـصحف  يخالف مما الصحابة من همغير أو عباس ابن أو مسعود ابن أو عائشة
 حكاماأل في ذلك ولكن,  وجل عز اهللا على ذلك من بشيء قطعي ال المذكور عثمان

 اهللا رضـي ــــ عثمان مصحف حلَّ ماوإنَّ,  الواحد خبر مجرى العمل في يجري



 مـا  على يجمعوا ولم,  عليه األمة وسائر الصحابة جماعإل المحل هذا ــــ عنه
   .)٦٠٢( ) التوفيق وباهللا,  سواه

 بالكفر عليه يحكم ال فإنه المتواترة غير القراءات من شيئاً أنكر من أن كما
 ابـن  بينـه  ما هو وهذا , المتواترة القراءات من شيئاً أنكر من عكس على وذلك, 

 في مما شيئاً دفع من أن هذا لك ويبين : ( فقال ــــ اهللا رمحـه ــــ البر عبد
 لـم  القـراءات  من وشبهها اآلثار هذه في جاء ما دفع ومن , كفر عثمان مصحف

 واجبة ليست أنها واعتقد , الخمس الصلوات من صالة أنكر من ذلك ومثل , يكفر
 أو , القـرآن  أم قـراءة  أو , الـصالة  من التسليم يكون أن أنكر ومن , كفر عليه

 دليله له قام إذا رعِذ الحجة فيه له بان فإن , ونُوِظر يكفر لم فرضاً اإلحرام تكبيرة
 اآليـات  من جاء ما فكذلك , وبدع هِجر محتمل دليل ادعاه ما على له يقم لم وإن, 

   .)٦٠٣( )األصل هذا على فِقف , اآلثار في القرآن إلى المضافات

 تعارضـت  إذا بها االستشهاد يجوز ال المتواترة غير القراءة فإن هذا فضالً
 فإنهـا  المتواترة القراءة مع تتعارض لم إذا أما , المتواترة القراءة مع تناقضت أو

دعبـد  ابـن  قول معنى هو هذاو , ــــ العلماء جمهور عند ــــ حجةً تُع 
 حميد عن ] الهجرة دار إمام أنس بن مالك هو[  مالك ذكر الباب هذا وفي : ( البر
 إنسان فجاءه,  بالبيت يطوف وهو مجاهد مع كنت  :قال أخبره أنه المكي قيس بن

,  نعـم :  له فقلت:  حميد قال ؟ يقطعها أم أمتتابعات الكفارة أيام صيام عن فسأله
 أيام ثالثة كعب بن أبي قراءة في فإنها,  يقطعها ال  :مجاهد قال.  شاء إن يقطعها

                                                           

 البر عبد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أبو , واألسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد) ٦٠٢(
 وزارة النشر دار , البكري الكبير عبد محمد و , العلوي أحمد بن مصطفى تحقيق , القرطبي

  .٢٧٩ , ٤/٢٧٨ ,ه ١٣٨٧ , المغرب , اإلسالمية والشؤون األوقاف عموم

  .٤/٢٧٩ , نفسه المصدر) ٦٠٣(



 متتابعـا  يصام القرآن في اهللا سمى ما يكون أن إلي وأحب:  مالك قال,  متتابعات
 إذا عثمان مصحف في سـيـل ماـب راءاتـقـال نـم االحتجاج جواز وفيه... 

 وهـو   ,العلمـاء  جمهـور  عند جائز وهذا,  يدفعها ما عثمان مصحف في يكن لم
ـ ـعـلل هـب اجـجـتـاالح في الواحد خبر مجرى يجري عندهم ـ ـب لـم  اـم

   .)٦٠٤() اهـنـعـم هـيـضـتـقـي

 بها ألخذا حيث من المتواترة غير القراءات لموضوع بـالنـسـبـة هـذا
 , المتـواترة  غيـر  القـراءات  هذه مع المعتزلة لتعامل بالنسبة أما , لها الرد أو, 

   :اآلتية النقاط في يلَخَّص أن فيمكن

 يـستقرؤون  كـانوا  إنهـم  هـو  االنتقائي بالمنهج وأعني , االنتقائي المنهج:  أوالً
 يؤيـد  مـا  القراءات تلك بعض في وجدوا فإذا , المتواترة غـيـر الـقـراءات

   .النصوص من عداه ما وأهملوا , به أخذوا مذهبهم

 اجتمـع  إذا فيما وذلك , المتواترة القراءة على المتواترة غير القراءة تقديم:  ثانياً
   :هما شرطان

   .وأصولهم مذهبهم يؤيد ما المتواترة غير القراءة في المعتزلة وجد إذا ــــ أ

   .مذهبهم تعارض المتواترة القراءة كانت إذا ــــ ب

 بـبعض  األمر تجاوز حيث , المكذوبة القراءات بعض تَـبـنّـي أو وضع:  ثالثاً
 بعـض  قبـول  إلـى  مــالوا  أو , وضــعوا أنـهـم درجـة إلـى المعتزلة

                                                           

 لبرا عبد بن اهللا عبد بن يوسف عمر ألبي  , األمصار فقهاء لمذاهب الجامع االستذكار) ٦٠٤(
 ١ط , بيروت , العلمية الكتب دار , معوض علي محمد و , عطا محمد سالم تحقيق , القرطبي

  .٣/٣٥٠ , م ٢٠٠٠, 



 علـى  بها لالستدالل ــــ مرفوضة ــــ محاولة في الموضوعة القراءات
 الجهـــود  ضـمــن  في داخـالً يعد المستشنع الفعل وهذا ! معتقداتهم بعض

 إلى تنتسب التي الفرق بعض مارستها التي ــــ الفاشلة ــــ الكـثـيـرة

��i��h��g��i��h��g��i��h��g��i��h��g}� :فقال بحفظه اهللا تعهد الذي اهللا كتاب تحريف حاولت والتي اإلسالم

���n��m���l��k��j���n��m���l��k��j���n��m���l��k��j���n��m���l��k��jz)٦٠٥(.   

 لحـديث ا تغيير تجاوزوا فإنهم,  المعتزلة فعلت وكالذي : ( البطليوسي قال
: (  كقـراءتهم  كثيرة مواضع المصحف في روافغي ... القرآن تغيير راموا أن لىإ

   .)٦٠٦( )بالتنوين ) خلق ما ٍرش من

 أن العـالء  بـن  عمرو أبو ذكره ما هو ذكرتُه الذي هذا على آخر وكمثال

����z����z����z����z}� : وجـل  عز اهللا قول تقرأ كيف : وسأله عليه مر المعتزلي عبيد ابن عمرو

�|��{�|��{�|��{�|��{_��~��}�_��~��}�_��~��}�_��~��}�z)العـالء  بـن  عـمــرو  أبـو  فقال ؟ )٦٠٧ : �{���z����z����z����z�

_��~��}��|��{_��~��}��|��{_��~��}��|��{_��~��}��|��{z , ـــح ـــاء بـفـت ـــي الـي } , }��}��}��}��{  : ف

 ولكنـي  : عبيد بن عـمرو فـقـال.  } ____{  : فـي الـتـاء وبـفـتـح
 بــضـم ,  ) الـمـعـِتــبـيــن  مـن هـم فـمـا يستعتبوا وإن : ( أقرأ

 : ( فـــي  الـتــاء  وكــسـر  , ) يـسـتـعـتـبـوا : ( فـي الـيـاء

                                                           

  .٩ اآلية , الحجر سورة) ٦٠٥(

 محمد بن اهللا عبد , الخالف أوجبت التي واألسباب المعاني على التنبيه في اإلنصاف) ٦٠٦(
 , ه ١٤٠٣ , ٢ط , بيروت , الفكر دار , يةالدا رضوان محمد د تحقيق , البطليوسي السيد بن
١٦٠ , ١/١٥٩.  

  .٢٤ اآلية من جزء , السجدة سورة) ٦٠٧(



 يقولون ألنهم ؛ المعتزلة أبغض هناك ومن : العالء بن عمرو أبو قال ) . المعتبين
  )٦٠٨( .برأيهم القرآن في

 مـن  به أصيب عذابي قال : ( المعتزلة بعض قراءة أيضا القبيل هذا ومن
 إلـى  القـراءة  هـذه  نسبت حـيـث , سـيـنـاً الشـيـن بإبـدال )٦٠٩( )أساء

 : ( قائالً القراءة هذه على الداني عمرو أبو علَّق وقد , وطاووس البصري الحسن
 رواة أحد هو [ )٦١٠(فائد بن مروـوع,  وطاووس الحسن عن القراءة هذه تصح ال

 إليـه  فقـام ,  واستحسنها مرة عيينة بن سفيان بها وقرأ,  سوء رجل  ]القراءة هذه
 لمـا  أفطـن  ولم,  أدِر لم سفيان فقال,  وأسمعه به وصاح,  المقري الرحمن عبد

 جهـة  ومن,  الوعيد إنفاذ جهة من القراءة بهذه قٌتعلُّ وللمعتزلة,  البدع أهل يقول
   .)٦١١( )تعالى هللا فيه فعل ال أساء وإن,  أفعاله المرء خلق

 القراءة على المتواترة غير القراءة تقديم في المعتزلة سلكه الذي المسلك إن
 بـل  , المتـواتر  بغير المتواتر مساواة إلى يؤدي ألنه ؛ خطيراً راًأم يعد المتواترة

 لمـصلحة  نقلهـا  صـحة  فـي  المشكوك غير المتواترة القراءات إلغاء إلى يؤدي
   .أنواعها من كثير صحة في المشكوك المتواترة غير القراءات

                                                           

 بـن  اهللا هبة , الصحابة وإجماع والسنة الكتاب من والجماعة السنة أهل اعتقاد ينظر) ٦٠٨(
 الحديث رقم , ه ١٤٠٢ , الرياض , طيبة دار , حمدان سعد أحمد د تحقيق , األلكائي الحسين
٤/٧٤٠ , ١٣٧٥.  

 سورة , بالشين } أشاء من به أصيب عذابي قال{  : هي المتواترة القراءة إن حين في) ٦٠٩(
  .١٥٦ اآلية من جزء , األعراف

 سـواري اإل علي أبو فائد بن عمرو : األعالم في الزركلي عنه قال : فائد بن عمرو) ٦١٠(
 أميرهـا  إلـى  قطعاًمن كان , البصرة أهل من ، القصاص القراء من قدري معتزلي: التميمي

 ليس ، الحديث متروك وكان , مناظرات معه وله ، عبيد بن عمرو عن أخذ, سليمان بن محمد
 . حديثه يكتب وال بثقة

  .٤/٤٠٠ , المحيط البحر) ٦١١(



 أن إلى يعود الشاذة بالقراءات األخذ على المعتزلة بعض اجتراء أن وأرى
 هـو  وإنمـا  , ببالغتـه  معجزاً ليس الكريم القرآن أن يعتقدون المعتزلة من كثيراً

مـعـجــزاً  لـيــس  الـقــرآن  أن هـذا ومـعـنـى , بالصرفة معِجـز 
}� : بقوله تحداهم الذين الكفار عنه صرف اهللا إن بل , وأسـلوبه بـبـالغـتـه

�¿��¾���½��¼���»��º��¹��¸��¶��µ�� �́�³�¿��¾���½��¼���»��º��¹��¸��¶��µ�� �́�³�¿��¾���½��¼���»��º��¹��¸��¶��µ�� �́�³�¿��¾���½��¼���»��º��¹��¸��¶��µ�� �́�³z)٦١٢(.   

 بمثـل  اإلتيان على قادرين كانوا الكفار أن يعتقدون المعتزلة عضب كان لقد
 أبرز ومن , ذلك عن صـرفـهـم وتعالى سـبـحـانـه اهللا ولـكـن , القرآن
 الـذي  الجاحظ بحر بن عمرو عثمان وأبو , النظام إبراهيم القول بهذا قالوا الذين
 كــما  ـرآنالـق هـذا بـمـثـل يـأتـوا أن عـن الكفار صرف اهللا أن زعم

 , المقـدس  بيـت  إلــى  االهـتــداء  عــن  إسـرائـيـل بـنـي صـرف
 إن : المعتزلة قول معنى هو هذا . )٦١٣(سنة أربعين مدة التيه في وجـعـلـهـم

   .بالصرفة معجز القرآن

,  بالـصرفة  إعجازه أن ظامـنـال مـزع مـث : ( الـسـيـوطـي قـال
,  لهم مقدوراً وكان,  عقولهم بلَـوس,  معارضته عن العرب صرف اهللا أن:  أي

���L���L���L���L}� : بدليل فاسد قول وهذا,  المعجزات كسائر فصار, خارجي أمر عاقهم لكن

P��O��N��MP��O��N��MP��O��N��MP��O��N��Mz)قـدرتهم  بقـاء  مع عجزهم على يدل فإنه,  اآلية  )٦١٤  ,
,  المـوتى  جتمـاع ا منزلة لمنزلته جتماعهمال فائدة لهم يبق لم القدرة لبواـس ولو

 إضـافة  علـى  منعقد اإلجماع أن مع هذا.  بذكره يحتفل مما الموتى عجز وليس
 المعجـز  بل ؟ إعجاز صفة فيه وليس,  معجزاً يكون فكيف,  القرآن إلى اإلعجاز

 القـول  مـن  فيلـزم  وأيضاً,  بمثله اإلتيان على القدرة سلبهم حيث,  تعالى اهللا هو
 رآنـقـال وـلـوخ,  ديـحـتـال انـزم زوالـب ازـجـاإلع زوال بالصرفة

                                                           

  .٢٤ اآلية من جزء , البقرة سورة) ٦١٢(

  .٢٦٩ , ٦/٢٦٨ , الحيوان ينظر) ٦١٣(

  .٨٨ اآلية من جزء , اإلسراء سورة (614) 



ـ ـعـم أن ةـاألم اعـمـإلج رقـخ كـذل يـوف,  ازـجـاإلع نـم  زةـج
ـ ـعـم وال,  ةـيـاقـب ىـمـظـعـال ولـرسـال ـ  زةـج ـ ـاقـب هـل  ةـي
   .)٦١٥( )رآنـقـال وىـس

ـ  وبالغتـه  بفصاحته معجز غير القرآن أن وبما  المعتزلـة  عنـد  ــــ
 , البالغـي  إلعجـاز ا هي عظيمةً ميزةً المتواترة القراءة من سلبوا فإنهم ــــ

 وبـين  البالغـي  بإعجازها المعروفة المتواترة القراءة بين الفوارق قلَّت فقد وبهذا
   .)٦١٦(وبالغتها بفصاحتها معجزة تكون ال ربما التي المتواترة غير القراءة

 تـرك  في إشكال أي عندهم يكن لم المعتزلة أن كيف تَـبـيـن فقد وبهذا
 إلـى  عنهـا  والعدول ــــ معجزة غير دامت ما ــــ المتواترة القراءات
 معارضـةً  المتواترة القراءة كانت إذا ما حال في وذلك , المتواترة غير القراءات
 يؤيـد  مـا  المتـواترة  غيـر  القراءة في وجدوا إذا ما حال في وكذلك , ألصولهم
   .ومعتقداتهم أصولهم

 لقـد  : ( الـشأن  هـذا  فـي  السيف حمد بن اهللا عبد بن محمد الدكتور قال
 في تضعيفها أو , القرآنية القراءات من المتواتر رد مسألة المعتزلة جرأة تجاوزت

 إلـى  الجنوح وهي , خطيرة األخرى هي درجة إلى , أخرى متواترة قراءة مقابل
 تمثل أنها على بإبرازها وذلك , منطلقاتهم مع ظاهرها يتوافق التي الشاذة القراءات

 فـي  تـساعدهم  ال المتـواترة  القراءات كانت لما المتواترة للقراءة موازياً خياراً
   .)٦١٧( )لرأيهم االستنصار

  
                                                           

  .٢/٣١٤ ,اإلتقان) ٦١٥(

 , المتواترة غير القراءات أنواع من نوع هي التي مثالً المدرجة القراءة أن ذلك وبيان) ٦١٦(
 القـراءة  إن قلنـا  فإذا , البشر وضع من تفسيرية زيادة فيها ألن , باالتفاق معجزة غير وهي

 المتواترة غير بالقراءة يةالناح هذه من ساويناها فقد وبالغتها بفصاحتها معجزة غير المتواترة
. 

  .٣/١٣٥٥ , اإلعرابي التوجيه تعدد في العقدي األثر) ٦١٧(
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   .)٦١٨(�l���k��j��i��l���k��j��i��l���k��j��i��l���k��j��i�z}� : تعالى قوله ــــ ١@

 هذه في مرفوع ) اهللا ( الجاللة لفظ أن على كلها المتواترة القراءات اتفقت
 اهللا إلـى  مـسند  اآلية هذه في فالكالم,  " كلّم " للفعل فاعل أنه على الكريمة اآلية

 عـز  هللا ــــ القديمة ــــ الكالم صفة إثبات يعني وهذا , وتعالى سبحانه
 أنـكــروا  الـذيــن  الـمـعـتـزلــة  يـرفــضـه  مـا  وهـو  , وجل

 يتعـارض  هذا ألن ؛ الكالم صفة ومـنـهـا القديمة اإللـهـيـة الـصـفـات
 , التوحيـد  وهو عندهم األول األصل مع ــــ المعتزلة مفهوم حسب ــــ

   .القدماء بتعدد عندهم يعرف ما إلى يؤدي مما

 هذه أساس على بـِنـيـت بالغة حساسية ذات أخرى مسألة هنالك أن كما
 الـذين  الـسنة  أهل أن ومفادها , القرآن خلق مسألة هي تلك , تُهاقدم التي المسألة

 ذلك على بناء فإنهم وتعالى سبحانه هللا ــــ القديمة ــــ الكالم صفة أثبتوا
   .)٦١٩(مخلوق غير منَزل اهللا كالم القرآن إن : قالوا

 سـبحانه  هللا يثبتوهـا  ولم , الكالم صفة أنكروا الذين الـمـعـتزلـة أما
 المسألة هذه في الخالف من وجرى , مخلوق القرآن أن إلى ذهبوا فإنهم , ىوتعال

 معـروف  هـو  مـا  والفتنـة  المحنة من الـمعتزلة وبـيـن , السـنـة أهل بين
   .التاريخية الكتب في ومذكور

                                                           

  .١٦٤ اآلية من جزء , النساء سورة) ٦١٨(

 , اإلسـالمي  المكتب النشر دار , الحنفي العز أبي ابن , الطحاوية العقيدة شرح ينظر) ٦١٩(
 .١٨٤ ــــ ١/١٨٠ ,ه ١٣٩١ , ٤ط , بيروت



 اآليـة  في ) اهللا ( الجاللة لفظ برفع جاءت التي المتواترة القراءات أن وبما
 فقد , وتفصيالً جملةً اإللهية الصفات نفيهم في المعتزلة مذهب تُناقض الذكر سالفة
 وقعوا الذي المأزق هذا من يخرجهم مخرج عن يبحثوا أن من للمعتزلة بد ال كان
 وردت التـي  المتـواترة  القراءات هذه جميع عن عـدلوا المعتزلة فإن ولذلك, فيه

 ثبوتها صحة في العلماء اختلف شاذة قراءة إلى ومالوا,  ) اهللا ( الجاللة لفظ برفع
 جـاءت  والتي , وثاب بن يحيى وإلى النخعي إبراهيم إلى المنسوبة القراءة وهي, 

 ولكـن  ) موسى ( هو الفاعل وأن , به مفعول أنه على ) اهللا ( الجاللة لفظ بنصب
 هـو  المتكلم أن يعني وهذا , الضمة : أي , عليه الحركة ظهور من التعذر مـنَع
   .المعتزلة مذهب يوافق ما هو وهذا , وجل عز اهللا وليس موسى

 ذوي العلمـاء  بعـض  أن إلـى  أنبه أن من الخصوص هذا في لي بد وال
 هـم بـأنـهـم الـمـعـتـزلـة اتـهـمـوا قـد كـانـوا االخـتـصـاص

 ( الجاللة لفظ بنصب وردت التي القراءة أعني ــــ القراءة هذه وضعوا الذين
 مـوضـوعـة قـراءة هـي الـقـراءة هـذه أن إلـى وذهبوا , ــــ ) اهللا

 الـذي  وأن , وثــاب  بـن ويـحـيـى الـنـخـعـي إبـراهـيـم عـلـى
 ــــ عطاء بن واصل بعد المعتزلة رأس ــــ عبيد بن عمرو هو وضعها

.  

 للعقيـدة  شـرحه  فـي  الحنفي العز أبي ابن ذكره ما القول هذا يؤيد ومما
 ] الروايـات  بعض تثبت كما عبيد بن عمرو هو [ لةالمعتز بعض أن من الطحاوية

 اَهللا وكلـم  : ( تقـرأ  أن أريد : السبعة القراء أحد وهو العالء بن عمرو ألبي قال
 أبـو  فقـال  ! اهللا ال المـتكلم  هو موسى ليكون ؛ اهللا اسم بنصب,  ) تكليما موسى



}� : لىوتعـا  سـبحانه  بقوله تصنع فكيف , كذا اآلية هذه قرأت أني هب : عمرو

�¥���¤��£��¢��¡����¥���¤��£��¢��¡����¥���¤��£��¢��¡����¥���¤��£��¢��¡���z)٦٢١(المعتزلي فبهت ؟ )٦٢٠(.   

 قـراءة  أعنـي  ــــ القراءة هذه ذكروا الذين من الزمخشري كان وقد
 فـي  فقال , عليها الزمخشري يعلق أن غير من ــــ وثاب ابن ويحيى إبراهيم

ـ  قـال ــــ  �l���k��j��i�l���k��j��i�l���k��j��i�l���k��j��iz} : تعالى لقوله تفسيره  : ( ــــ
 بالنـصب  ) اَهللا وكلم: (  قرآ أنهما وثاب نـب ىـيـحـوي مـيـراهـإب نـوع

()٦٢٢(.   

 القـراءة  هذه المعتزلة من واللغويين النحاة بعض رجح فقد هذا عن فضالً
 واستـشهد  ــــ المعتزلي ــــ جني ابن الفتح أبو المشهور النحوي ومنهم

��©��ª}� : وعـز  جـل  قوله القراءة لهذه يشهد : ( قائالً لها �̈�§��ª��©�� �̈�§��ª��©�� �̈�§��ª��©�� �̈�§��««««����z)٦٢٣( , 
 موسى من الصادر الكالم يعني . )٦٢٤( )تعالى هللا كالمه فيها التي اآلي من وغيره

   .وتعالى سبحانه اهللا إلى الموجه السالم عليه

   .المعتزلة رأي مناقشة

 ال جنـي  ابن إليه ذهب ما أن وأثبتوا , القراءة هذه الـعـلماء رد لـقـد
   :اآلتية لألسباب وذلك , معنى يستقيم

                                                           

  .١٤٣ اآلية من جزء , األعراف سورة) ٦٢٠(

  .١/١٨٢ , الطحاوية العقيدة شرح ينظر) ٦٢١(

  .١/٦٢٤ , الكشاف) ٦٢٢(

  . ١٤٣ اآلية من جزء , األعراف سورة) ٦٢٣(

 جني بن عثمان الفتح ألبي , عنها واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبيين في المحتسب) ٦٢٤(
 , ه ١٣٨٦ , القـاهرة ,  اإلسـالمية  للشؤون األعلى المجلس , ناصف النجدي علي تحقيق, 
١/٢٠٤.  



  الدالـة  , والصحيحة المتواترة النصوص أمام تقف ال شاذة القراءة هذه:  األول( 
 الـقــراءة  هــذه  عــدت  لـذا , االسـتـنـبـاط هـذا عـكـس عـلـى
   ...الموضوع قسم من بـعـضهم عـنـد

 ] لموسـى  تشريف : أي [ له تشريف السالم عليه لموسى تعالى اهللا كالم : الثاني
 يقـول  , الخـصوصية  لهـذه  إبطال التكليم فاعل ) موسى  (فجعُل , الصفة بهذه

 عبيـد  بـن  عمرو نصبه , اهللا اسم بنصب,  ) موسى اهللا وكلم : ( قوله : العكبري
 وهـو  , مذهبـه  على يجيء وهذا , فاعالً وموسى , مفعوالً اهللا اسم يكون أن على

 خـتص ي ال وهـذا  , اهللا خاطب بمعنى ألنه ؛ القياس في ضعيف وهو , االعتزال
   .بموسى

 بالمـصدر  فَوكَّـد  تأويل أو مجاز كل برفع اآلية في المؤكد المصدر ورد : الثالث
   .)٦٢٥( )المجاز عنه ونفى , الكالم معنى

��µ������´���������³����²��±��°}� : تعـالى  قولـه  ــــ ٢ �̄�®��¬µ������´���������³����²��±��°�� �̄�®��¬µ������´���������³����²��±��°�� �̄�®��¬µ������´���������³����²��±��°�� �̄�®��¬¶¶¶¶�� �̧��� �̧��� �̧��� �̧�
¹¹¹¹ºººº���¿����¾��½��¼����»�����¿����¾��½��¼����»�����¿����¾��½��¼����»�����¿����¾��½��¼����»��z)٦٢٦(.   

 اآليـة  هـذه  في الواردة " العظيم " ةكلم أن على المتواترة القراءات اتفقت
 متـواترة  غيـر  أخـرى  قراءة وردت حين في , للعرش صفة أنها على مجرورةٌ
 أنهـا  اعتبار على " العظيم " كلمة برفع ــــ محيصن ابن قراءة هي ــــ

  . �z°��±���°��±���°��±���°��±��} : تعالى قوله في الوارد " اهللا " الجاللة للفظ صفة

                                                           

 كلية الى مقدم بحث , العيساوي خلف يوسف د , اللغوي االستدالل في القراءات توجيه) ٦٢٥(
  .٢١ , ٢٠ ص , اإلسالمية الجامعة , اآلداب

  اآلية , التوبة سورة) ٦٢٦(



ـــي ـــذا وف ــصـوص ه ـــال الـخـ ــسمي ق ــي نالـ  : ( الحلب
 محيصن ابن وقرأ , للعرش صفةً " العظيم " من الميم جر على ورـهـمـجـوال

  .)٦٢٧( )للرب نعتاً جعلَه ، برفعها

 ابـن  قراءة أعني ــــ القراءة بهذه األخذ إلى المعتزلة بعض مال وقد
 صـفة  أن بحجة , المتواترة القراءات جميع على ورجحوها بل ــــ محيصن

 بالعظمـة  العرش وصف في وأن , وجل عز هللا إال تكون ال أن األولى من العظيم
   .التوحيد وهو , عندهم األول األصل تشوب شائبة

 عـنـهـــم نُـقـــل الـذيـــن الـمـعـتـزلـــة ومـــن
 الـمـتـواتــرة  غــيــر  الـقـراءة لـهـذه ميلهم أو تـرجـيـحـهـم

 , المعتزلي األصم بكر بوأ ــــ العظيم كلمة برفع وردت التي أعني ــــ
 َأولـى  تعالى هللا صفة " العظيم " جعل ألن ؛ إلي َأعجب القراءة هذه : ( قال حيث

   .)٦٢٨( )للعرش صفة جعله من

   .المعتزلة رأي مناقشة

 ــــ الوصف هذا تطلق التي باآليات مشحوناً يجده القرآن يقرأ الذي إن
 بأنـه  النساء كيد وِصف حيث , لوج عز اهللا غير على ــــ " عظيم : " أعني
 , عظيم بأنه فرعون سحرة ِسحر ووصف,  )٦٢٩(��º������¼�����»��º������¼�����»��º������¼�����»��º��z«�����¼����}� : فقال, عظيم
�����º���¹}� : وتعالى سبحانه فقال �̧����º���¹�� �̧����º���¹�� �̧����º���¹�� �̧�z)٦٣٠(

{���~��{���~��{���~��{���~��}� : سـبحانه  وقال,   

                                                           

  .٦/١٤٢ , المكنون الكتاب علم في المصون الدر) ٦٢٧(

  .٦/١٤٢ المصون الدر ينظر) ٦٢٨(

  .٢٨ اآلية من جزء , يوسف سورة )٦٢٩(

  .١١٦ اآلية من جزء , األعراف سورة )٦٣٠(



�� �̈�§���¦��¥��¤��£��¢��¡����� �̈�§���¦��¥��¤��£��¢��¡����� �̈�§���¦��¥��¤��£��¢��¡����� �̈�§���¦��¥��¤��£��¢��¡���z )وصـف  قد سبحانه اهللا كان فإذا,  )٦٣١ 
   .غيره من أولى بهذا العرش وصف فإن , بالِعظَم لوالرج والسحر الكيد

kÜĐ¾a@Éia‹Ûa@ZZZZ@xˆb¹@åß@†bànÇa@òÛ�nÈ¾a@óÜÇ@paõa‹ÔÛa@�Ë@
aìn¾añ‹m@‡îídnÛ@Ý–þa@ïãbrÛa@áç‡äÇ@ZZZZ@IIII@Þ‡ÈÛa@HHHH@NNNN@ @

���Z��Y��X��W��V��U��T]��\��[�����Z��Y��X��W��V��U��T]��\��[�����Z��Y��X��W��V��U��T]��\��[�����Z��Y��X��W��V��U��T]��\��[��}� : تعـالى  قولـه  ــــ ١

z)٦٣٢(.   

  أمور جملة بالعدل قصدوا وقد  ,أصولهم من أصالً العدل المعتزلة جعل لقد
 فعل ووجوب , العباد ألفعال اهللا خلق إنكار منها ــــ سابقا أسلفنا كما ــــ
 وأنـه  , األصـلح  إال يفعـل  ال اهللا أن به ويقصدون , وجل عز اهللا على األصلح
   .للشر خالقاً ليس سبحانه

 خالق هو ىوتعال سبحانه اهللا أن تثبت ���Z��Yz]��\��[�����Z��Y]��\��[�����Z��Y]��\��[�����Z��Y]��\��[��} : اآلية هذه إن
 يعتقده ما وهذا , الشر خالق هو فإنه , الخير خالق هو سبحانه أنه فكما , شيء كل

��Y��Y��Y��Y} : وتعـالى  سبحانه قوله في الواردة " ما " أن على بناء والجماعة السنة أهل

��]��\��[���Z��]��\��[���Z��]��\��[���Z��]��\��[���Zz شـر  من الفلق برب أعوذ قل : هو اآلية معنى وأن , موصولة 
   .خلقه الذي

 بحجـة  , للشر خالقاً وتعالى سبحانه اهللا يكون أن أنكروا ذينال المعتزلة أما
 على األصلح فعل وجوب أعني ــــ العدل عن مفهومهم مع متعارض ذلك أن
 مـا  اآلية هذه في وجدوا فإنهم ــــ العباد ألفعال اهللا خلق وإنكار , تعالى اهللا

                                                           

  .٣١ اآلية , الزخرف سورة )٦٣١(

  .٢ , ١ اآلية , الفلق سورة) ٦٣٢(



 فـي  الـراء  بتنوين وهي , شاذة أخرى قراءة إلى بعضهم فلجأ , مذهبهم يعارض
 بتنوين ) خلق ما شٍر من(  : القراءة تلك فتكون , اآلية في الواردة " شر " كلمة
ـ  الـقــراءة  هــذه  إلـى الـمـعـتـزلـة ميل في والسبب , الراء  ــــ

 منونـةً  جـاءت  لما " شر " كـلمـة إن هـو ــــ الـمـتـواتـرة غـيـر
 جاءت التي " ما " كونت أن يلزم فإنه , ــــ القراءة هذه بـحـسـب ــــ

 ������ مـن  الفلق برب أعوذ قل : التوجيه هذا على بناء المعنى ويكون , نافية بعدها
   .يخلقه لم

 , القراءة هذه بوضع المعتزلةَ االختصاص ذوي العلماء بعض اتهم وقد هذا
 الحديث تغيير تجاوزوا فإنهم,  المعتزلة فعلت وكالذي : ( )٦٣٣(البطليوسي قال فقد

: (  كقـراءتهم  كثيرة مواضع المصحف في روافغي ... القرآن تغيير راموا أن لىإ
   .)٦٣٤( )بالتنوين ) خلق ما رش من

 إعرابيـاً  وجهها ولكنه , القراءة هذه في الطعن عدم إلى حيان أبو ماَل وقد

   ,���Z��Yz]��\��[�����Z��Y]��\��[�����Z��Y]��\��[�����Z��Y]��\��[��}:  الجمهـور  وقـرأ  : ( فقـال  المعتزلة توجيه غير على
 مـن  الـشر  منـه  يوجد من جميع فيه يدخل عام وما, "  ما"  ىإل  "شر  "بإضافة
 والقتـل ,  بـالبحر  واإلغراق,  بالنار كاإلحراق وجماد مكلف وغير مكلف حيوان
 عمرو وقرأ:  عطية ابن وقال,  بالتنوين  )شر من  : (فايد بن عمرو وقرأ,  بالسم

  :ــــ الشر خلقي لم تعالى اهللا بأن القائلين ــــ  المعتزلة وبعض عبيد بن

                                                           

 ولد , واألدب باللغة العلماء من , البطليوسي السيد بن محمد بن اهللا عبد محمد أبو هو )٦٣٣(
  .ه ٥٢١ سنة توفي , باألندلس بطليوس في ونشأ

 محمد بن اهللا عبد , الخالف أوجبت التي واألسباب المعاني على التنبيه في اإلنصاف) ٦٣٤(
 , ه ١٤٠٣ , ٢ط , بيروت , الفكر دار , الداية رضوان محمد د تحقيق , البطليوسي السيد بن
١٦٠ , ١/١٥٩.  



 علـى  مبنيـة  مردودة قراءة وهي,  النفي على  )خلق ما(  بالتنوين,   )شٍر من( 
 ] عطيـة  ابن قول نقل أن بعد حيان أبو قال ثم[  شٍئ كل خالق اهللا , باطل مذهب
 بدالً " خَلَقَ ما " يكون أن وهو,  ترد أن ينبغي فال,  النفي غير وجه القراءة ولهذه

 لداللة فحذف,  خلق اـم رـش شـٍر نـم  :أي,  محذوف تقدير على " شَر"  من
   .)٦٣٥() ثانياً عم ثم  ,أوالً أطلق,  عليه األول شر

   .)٦٣٦(S��R��Q��P��O��NS��R��Q��P��O��NS��R��Q��P��O��NS��R��Q��P��O��NTTTTz}� : تعالى قوله ــــ ٢

 اهللا وأن , سبحانه اهللا مشيئة على موقوف العذاب أن الكريمة اآلية هذه تُبين
 وجعلـوه  , المعتزلـة  به يقبل لم ما هو وهذا . بادهع من يشاء من يعذب سبحانه

 تعـالى  اهللا علـى  األصـلح  فعل وجوب : أي ــــ عندهم العدل لمبدأ منافياً
ـ  صـراحةً  ــــ تدلُّ الكريمة اآلية هذه أن وبما , ــــ  أن علـى  ــــ
 غيـر  قـراءة  إلـى  المعتزلة مال فقد , وتعالى سبحانه اهللا بمشيئة مرتبط العذاب

 الخـروج  أجل من ــــ اهللا رمحـه ــــ البصري الحسن إلى منسوبة متواترة
 " شـيــن  بـإبـدال اآليـة هـذه فــقـرأوا , المتواترة القراءات لوازم من

 وهـذه  , )٦٣٧( )أسـاء  مـن  به أصيب عذابي قال : ( فصارت , سيناً " يـشـاء
 فـي  لهم دليالً لحتص إنها كما , العدل في المعتزلة مذهب مع كُـلّياً تتناغم القراءة
 عـذابي  قال : هو القراءة هذه على بناء اآلية معنى إن إذ , والوعيد بالوعد قولهم

   .المسيء العبد إلى القراءة هذه في ُأسند قد الفاعل إن أي , هو أساء من به أصيب

                                                           

  .٨/٥٣٣ , المحيط البحر) ٦٣٥(

  . ١٥٦ اآلية من جزء , األعراف سورة) ٦٣٦(

  .٢/٢٢١ , للبطليوسي نصافاإل ينظر) ٦٣٧(



 القـراءات  على القراءة هذه يرجح أن يحاول وهو المعتزلي جني ابن قال
 ) أسـاء  من به أصيب : ( األسواري وعمر الحسن قراءة ذلك ومن : ( المتواترة

 الفاشـية  القراءة من بالعدل إفصاحاً أشد القراءة هذه ] : نفسه يعني [ الفتح أبو قال

 له االستحقاق علةُ مذكور الشاذة القراءة في العذاب ألن , S��RS��RS��RS��RTTTTz}� : هي التي
   .)٦٣٨( )اإلساءة وهو, 

   .المعتزلة رأي مناقشة

 : ( ــــ القراءة بهذه المعتزلة تمسك على معلِّقاً ــــ طيةع ابن قال
  :واآلخـر ,  الوعيد إنفاذ  :أحدهما:  وجهين من قٌـلُّـتع القراءة بهذه وللمعتزلة

 تصح ال:  الداني عمرو أبو وقال...  هللا فيه فعل ال أساء نوإ,  أفعاله المرء خلق
 رجل  ]القراءة هذه رواة أحد[  فائد بن وعمرو  ,وطاوس الحسن عن القراءة هذه

 عبـد  إليه فقام,  واستحسنها مرة قرأها عيينة بن سفيان أن حاتم أبو وذكر  ,سوء
 يقول لما أفطن ولم,  أدر لم  :سفيان فقال,  وأسمعه به وصاح,  المقبري الرحمن

   .)٦٣٩() البدع أهل

 راءالق بعض تصحيف من القراءة هذه العلماء بعض عد فقد هذا عن فضالً
 القرآن يحسن ال الراوية حماد كان : ( األصفهاني قال . الشعر رواة من وغيِرهم

                                                           

  .١/٢٦١ , المحتسب) ٦٣٨(

  .٢/٤٦١ , العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر) ٦٣٩(



 أربعـة  فـي  إال ّليـزِ  فلـم ,  وقرأ المصحف فأخذ.  القرآن قرأت لو:  له فقيل, 
   .)٦٤٠()  ...أساء من به أصيب عذابي قال:  مواضع

 )٦٤١(��Z��Y��X��W��V��U��z]��\��[�����Z��Y��X��W��V��U]��\��[�����Z��Y��X��W��V��U]��\��[�����Z��Y��X��W��V��U]��\��[�}� : تعالى قوله ــــ ٣

.  

 : فـي الالم أن عـلـى الـمـتـواتـرة الـقـراءات ـفَــقَــتاتَّـ

 }��X��X��X��X {فـي  الباء وأن , سـاكـنـة :  }��Y��Y��Y��Y { أن باعتبـار  , مفتوحـة } ��Y��Y��Y��Y {

 وهو} ��X��X��X��X{  : قوله في الموجودة " نا " فهو الفاعل أما " أغفل " للفعل به مفعول
 المعظـم  لمتكلما على عائد " نحن " تقديره فاعل رفع محل في مبني متصل ضمير

   .وجل عز اهللا وهو , نفسه

 مـن  المعتزلـة  يعتقـده  لما مناقض اإلعرابي التوجيه هذا أن المعلوم ومن
 , تعـالى  اهللا إلى اإلغفال إسناد يفيد إنه إذ , سبحانه اهللا على األصلح فعل وجوب

 حـاولوا  المعتزلـة  فـإن  ولذا , سبحانه ذكره عن العبد يغِفل الذي هو اهللا إن أي
 هذا , غافالً وجدناه أو , غافالً سميناه معناها إن فقالوا,  ظاهرها عن اآلية رفص
 فـإنهم  اإلعرابيـة  أو الـنــحوية  الـناحـيــة  من أما , البالغية الناحية من

 بــن  عـمــرو  قـراءة وهـي , المتواترة غير القراءات من بقراءة استشهدوا
 بـفـتــح ,  ) ذكرنا عن قلبه ـلَناأغْـفَ من تطع وال : ( يسار بن وموسى , فائد
 " لـلفـعل الفاعل هو القلب إن : أي,  " قلبه " باء وبضم,  " أغـفـلـنـا " الم

                                                           

 بـن  محمـد  بن الحسين القاسم أبو , والبلغاء الشعراء ومحاورات األدباء محاضرات) ٦٤٠(
 ١/١٤٣ , م ١٩٩٩ , هـ ١٤٢٠ , بيروت , القلم دار , الطباع عمر ت , األصفهاني المفضل

. 

  .٢٨ اآلية من جزء , الكهف سورة) ٦٤١(



ـ  القلـب  إلى ُأسند قد فيها اإلغفال فإن القراءة هذه وبحسب,  " أغـفـل  ــــ
   .وتعالى سبحانه اهللا إلى وليس ــــ العبد قلب

 المتواترة القراءات في ــــ اآلية هذه إخراج الزمخشري حاول وقد هذا
ـ  " قلبـه  " في الباء وفتح,  " أغفلنا " في الالم بسكون وردت التي  عـن  ــــ

����X��W����X��W����X��W����X��W}� : (فقـال  عليها تعليق غير من فائد بن عمرو قراءة ذكر ثم , ظاهرها

�Y�Y�Y�Yz , كقولك عنه غافالً وجدناه أو,  بالخذالن الذكر عن غافالً قلبه جعلنا من  :
,  مةِس بغير تركها إذا  ,إبله أغفل من أو,  كذلك وجدته إذا وأبخلته وأفحمته أجبنته

 أبطـل  وقد,  اإليمان قلوبهم في كتبنا الذين من نجعلهم ولم,  بالذكر همِسنَ لم:  أي

 الفعـل  بإسناد , } هقلب ناأغفلَ {:  وقُرئ  ,z\��[\��[\��[\��[}�  :بقوله المجبرة مهتو اهللا
   .)٦٤٢( )غافالً وجدته إذا,  أغفلته من,  غافلين هقلب نابِسح معنى على,  القلب إلى
  

   .المعتزلة رأي مناقشة

 واإلغفـال  الغفلـة  بـين  مفرقاً ــــ االتجاه هذا على القيم ابن رد لقد
 فـإن ,  الـشيء  عـن  لنفسه المغفل هو العبد يكون أن يمكن فال : ( فقال ــــ

 إغفـال  بخـالف ,  عنه لغفلته مضاد لكوذ,  به بشعوره مشروط عنه لنفسه إغفاله
 فإنها العبد غفلة وبخالف  ,العبد عنه يغفل بما علمه يضاد ال فإنه,  له تعالى الرب

 نأ فثبـت  جداً ظاهر وهذا,  عنه ولـفـغـمـالـب شعوره عدم مع إال تكون ال
   .)٦٤٣( )العبد فعل والغفلة  ,بعبده اهللا فعل اإلغفال

                                                           

  .٢/٦٧١ , الكشاف تفسير) ٦٤٢(

  .١/٦٤ , العليل شفاء) ٦٤٣(



   .)٦٤٤(�Þ�Þ�Þ�Þß�ß�ß�ß���������â��á��àâ��á��àâ��á��àâ��á��à���������ã�ã�ã�ãz}� : تعالى قوله ــــ ٤

 اآليـة  هـذه  فـي  الـواردة  " كل " كلمة أن على المتواترة القراءات اتفقت
 التوجيـه  ويكـون  , االشـتغال  علـى  منصوبة إنها هو النصب ووجه , منصوبةٌ

 , بقدر خـلـقـنـاه شـيء كـلَّ خـلـقـنـا إنا : الكريمة اآلية لهذه اإلعرابي

 بالنـسبة  أمـا ,  " إنا " لـ خبر رفع محل في �â��á��à���ß���â��á��à���ß���â��á��à���ß���â��á��à���ß��z}� : جملة فتكون
 ومـفــاد  , )٦٤٥(اإلعـراب من لها محل ال تفسيرية جملة فهي " خلقناه " لجملة

 شـراً  كـان  أم خيـراً  كـان  سواء ــــ األشياء من شيء كل أن التوجيه هذا
   .بقدر خلقه اهللا وأن , خلقه الذي هو اهللا وأن , مخلوق هو  ــــ

العـدل  فـي  المعتزلـة  عقيدة مع كـلّياً يتعارض جيهالتو هذا أن ومعلوم , 
 لـذا  , وجل عز هللا مخلوقاً ليس ــــ اعتقادهم بحسب ــــ الشر ألن وذلك
 : الـسـمـال أبـي قـراءة وهـي , مـتواتـرة غـيـر بقراءة تمسكوا فإنهم

 وجهت وقد,  " كل " كلمة بـرفع,  ) بـقـدر خـلـقـنـاه شـئ لُّـك إنـا( 
 " و " شيء كل " لـ صفة " خلقناه " و , مبتدأ " كل " أن على إعرابياً القراءة هذه

 " خبـر  رفع محل في ) بقدر خلقناه شيء كل : ( وجملة " كل " للمبتدأ خبر " بقدر
 فإن , الموصوف تُقيد والصفة,  " شئ كل " لـ صفة " خلقناه " جملة وألن,  " إنا

 شـئ  كل أن ــــ المعتزلة يراه ما حسب ــــ اإلعرابي التوجيه هذا مفاد
 اهللا يخلقهـا  لـم  أشياء هنالك يكون أن يبعد فال ,  بقدر مخلوق هو تعالى اهللا خلقه

 , تعالى هللا مخلوقة ليست فهي العباد أفعال مثل , بقدر مخلوقةً ليست فهي , تعالى
ـ  المعتزلـة  اعتقاد حسب ــــ أفعاله خالق هو العبد إن بل  ومـن  . ــــ

                                                           

  .٤٩ اآلية , القمر سورة) ٦٤٤(

  .١٤٧ / ١٧ , القرطبي تفسير ينظر) ٦٤٥(



 ابن المتواترة القراءات بقية على المتواترة غير القراءة هذه رجحوا الذين المعتزلة
   .المعتزليان )٦٤٧(واألخفش )٦٤٦(جني

 نصب على العامةُ,  ��â��á��à����ß��Þ��â��á��à����ß��Þ��â��á��à����ß��Þ��â��á��à����ß��Þz}� : قوله : ( الحلبي السمين قال
 أوجـب  بعضهم بل ،  الناس رجح وقد . بالرفع السمال وأبو,  االشتغال على "كل"

ألن : قال النصب الرفع ِهموال ما ي نَّة أهل قواعد على يجوزإذا أنـه  وذلك ؛ الس 
 "بقَدر" و .  "شيء " ـل أو" كل"  لـ صفةٌ  "خَلَقْناه  "و مبتدًأ كان  "شيء كل  "رفع

له يكون وحينئٍذ . خبره خْفَى ال مفهومله على يمتأم  ، ميكون أن فيلز الذي الشيء 
 كـان  وإنما  :البقاء أبو وقال . بعضهم قَدره كذا ،  بقَدر ال تعالى هللا مخلوقاً ليس

لى النصبالخَلِْق عموم على لداللِته َأو  ، فيـد  بل ،  عموِمه على يدلُّ ال والرفعي 
٦٤٨( )بقدر فهو مخلوقٌ شيٍء كل أن(.   

 اإلعرابـي  التوجيه أهمية مدى على تدل طريفة قصة أنقل الشأن هذا وفي
 وقد , المازني مجلس حضر أنه : التابعين بعض رواه ما وهي , العقدي األثر في
 إلـى  والميل , بالقدر عنده رميتُ : فقال ؟ األصمعي عن روايتك قلَّتْ ِلم : له قيل

 قـول  في تقول ما : لي فقال , مجلسه في وهو يوما فجئته , االعتزال  أهل مذهب

 أن إلـى  يذهب سيبويه : فقلت ؟ �ã�â��á��à��ß��Þ�ã�â��á��à��ß��Þ�ã�â��á��à��ß��Þ�ã�â��á��à��ß��Þz}� : عالىوت سبحانه اهللا
 , النـصب  إال القـراء  عامةُ َأبتْ ولكن , العربية في النصب من أقوى فيه الرفع
 الرفـع  بـين  الفـرق  مـا  : لي فقال . سنة القراءة ألن اتباعاً كذلك نقرأها ونحن

                                                           

  .٢/٣٠٠ , المحتسب ينظر) ٦٤٦(

  .٢/٤٨٩ , القرآن معاني ينظر) ٦٤٧(

  .١٠/١٤٦ , المصون الدر) ٦٤٨(



 الرفع : فقلت , بي العامة يغري أن وخشيت , مراده فعلمتُ ؟ المعنى في والنصب
   .)٦٤٩( عليه وتعاميت , فعل بإضمار والنصب , باالبتداء

 القـصة  هـذه  علـى  معلقاً ــــ السيف اهللا عبد بن محمد الدكتور قال
 عن للكشف السلف علماء جهود من بارزاً نموذجاً الحكاية هذه وتأتي : ( ــــ

 كمـا  , األوفق العقدي هالتوجي واختيار , اإلعرابية التوجيهات وراء العقدي األثر
 , المخالفـة  العقدية التوجهات ذوي المعربين توجيهات مناقشة على حريصون أنهم

   .)٦٥٠( )العقدية لمنطلقاتهم خدمةً اإلعرابية التوجيهات توظيفهم عن والكشف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 محمـد  الـسالم  عبـد  ت , الزجاجي إسحاق بن الرحمن عبد , لماءالع مجالس ينظر) ٦٤٩(
  .٢٤٤ ص , م ١٩٩٩ , هـ ١٤٢٠ , ٣ط , القاهرة , الخانجي مكتبة , هارون

  .٢/٥٨٦ هامش , اإلعرابي التوجيه تعدد في العقدي األثر) ٦٥٠(



                       ò¸b©a  

 أن يمكن والتي لرسالةا هذه خاتمة هي فهذه : وبعد , وآخراً أوالً هللا الحمد  
   :يلي كما وهي , العلمية الفوائد من حوته ما خالصة فيها أوجز

 الـذي  ومنهجهـا  , بها آمنت التي أصولها لها إسالمية فرقة المعتزلة ــــ ١
 المعتزلـة  بها جاء علمية مادة كل نلغي أن يمكن فال , عنه حياد غير من انتهجته

 أن ينبغـي  بل ــــ المسلمين جمهور ألصول مخالفة فرقة أنها بحجة ــــ
 , والـسنة  الكتاب من المستفاد العقالني للتحليل المنهج وذلك األصول تلك نُخضع
 , أخطـائهم  من ونستفيد بل , خطًأ كان ما منها ونرد , صواباً نراه ما منها فنأخذ
   .األخطاء هذه مثل في نقع ال حتى

 إن بحيـث  , ببعضها وثيق ارتباط لها واللغة والتفسير العقيدة علم إن ــــ ٢
 شـك  بال ــــ فإنه باللغة جاهل وهو الصحيحة العقيدة يعرف أن أراد من كل

   .والضالل العقدي االنحراف في يقع سوف ــــ

 اإلشـكاالت  في فوقعوا اختصاصه غير في العقل أولجوا المعتزلة إن ــــ ٣
   .رعيالش النص وتغييب , الشرع على العقل تقديم عن الناجمة

 ال القـدامى  المعتزلة مع يتفقون ال , الجدد بالمعتزلة اليوم يسمون من إن ـــ ٤
   .عليهم االسم هذا إطالق يصح فال , المنهج في وال األصول في

 إلـى  الحقيقـة  من وإخراجها , النصوص تأويل في بالغوا المعتزلة إن ــــ ٥
 يـضيعوا  أن كادوا حتى , أصولهم لمصلحة النصوص توظيف أجل من , المجاز

   .الشرعية النصوص روح

 يعد مسبق اعتقاد أجل من متكلفاً توظيفاً للنصوص المعتزلة توظيف إن ــــ ٦
   .اإلسالمية الكالمية المذاهب جميع تجتنبه أن ينبغي منهجياً خطًأ



 فـال  , االستنباط حيث من خاصة أهمية معانيها على األلفاظ لداللة إن ــــ ٧
 األلفاظ داللة علم تستعمل أن الكالمية المذاهب وعلى , العلم هذا في ريطالتف ينبغي
   .الصحيحة المعايير وفق

 نجد ولذا , القرآني النص فهم في الفاعل أثره له اإلعرابي التوجيه إن ــــ ٨
 بما العقدية اآليات إعراب توجه ــــ المعتزلة ومنهم ــــ اإلسالمية الِفرق
   .وأصولهم يتناغم

 الـنص  فهـم  فـي  عظيمة فوائد المتواترة القرآنية القراءات لتعدد إن ــــ ٩
ـ  شـك  بال ــــ فإنها الفوائد هذه أهملت فرقة أي وإن , القرآني  قـد  ــــ
   .العقائدي الخلل في وقعت

ـ  المتواترة غير القراءات بعض تقديم في المعتزلة أخطأ لقد ــــ ١٠  ــــ
   . مذهبهم خالفت التي المتواترة القراءات على ــــ مذهبهم توافق ألنها

 , القرآنية القراءات تواتر لقبول الثالثة الشروط أحد العربية علم يعد ــــ ١١
 لـم  المعتزلـة  وألن , الـشروط  هذه من شرط أي إهمال وعدم مراعاتها فينبغي
   .المتواتر بغير المتواتر ساووا فإنهم مجتمعة الثالثة الشروط هذه يراعوا

 مـذهب  في واضحة ثغرة ترك النقلي المنهج إلى المعتزلة افتقار إن ــــ ١٢
   . االعتزال

   .المعتزلة إلى الكالمية الفرق أقرب من الزيدية فرقة تُعد ــــ ١٣

 معيـارهم  وكـان  , النـصوص  لتأويل ثابت معيار للمعتزلة يكن لم ــــ ١٤
ــد ــو الوحيـ ــة هـ ــة أو موافقـ ــصوص مخالفـ ــدهم النـ                                                 .لعقائـ

   .          أجمعين وصحبه آله وعلى محمد األمين النبي على وسلم اهللا وصلى
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  .عاصم عن حفص برواية . الكريم القرآن . ١

 تحقيق , األشعري سماعيلإ بن علي الحسن أبو , الديانة أصول عن اإلبانة . ٢
  .١ط , األنصار دار , حسين فوقية د

 حـسن  بـن  صـديق  , العلوم الأحو بنان في المرقوم الوشي العلوم أبجد . ٣
 ١٩٧٨ , بيـروت  , العلمية الكتب دار , زكار الجبار عبد تحقيق, القنوجي

   .م

 سعيد تحقيق , السيوطي الرحمن عبد الدين جالل , القرآن علوم في اإلتقان . ٤
   .م ١٩٩٦ , هـ ١٤١٦ , ١ ط , لبنان , الفكر دار , المندوب

 خلف يوسف د , االعتقادية األحكام استنباط في والنحوية اللغوية الداللة أثر . ٥
 رسـالة  , الحـديثي  الرزاق عبد خديجة / د . أ : إشراف , العيساوي محل

   .ه ١٤١٧ , بغداد جامعة , اآلداب كلية , العربية اللغة في ماجستير

 بـن  محمـد  , الكريم القرآن آليات اإلعرابي التوجيه تعدد في العقدي ألثرا . ٦
 , ه ١٤٣٠ , ٣ط , الريـاض ,  التدمريـة  دار , الـسيف  حمد بن اهللا عبد

  .٣ األجزاء عدد, م ٢٠٠٩

 بـن  اهللا عبـد  قتيبة ابن , والمشبهة الجهمية على والرد اللفظ في االختالف . ٧
  .م ١٩٨٥ , هـ ١٤٠٥ , ١ ط  ,بيروت , العلمية الكتب دار , مسلم



 بن اهللا عبد بن يوسف عمر أبو  , األمصار فقهاء لمذاهب الجامع االستذكار . ٨
 دار , معـوض  علي محمد و , عطا محمد سالم تحقيق , القرطبي البر عبد

  ٢ , ١ط , بيروت , العلمية لكتبا

 دار , عطـا  القـادر  عبد مصطفى تحقيق , تيمية ابن , والصفات األسماء . ٩
  .هـ ١٤٠٨ , ١ ط , بيروت , العلمية بالكت

 بـن  اهللا عبـد  ت , البيهقي الحسين بن أحمد بكر أبو , والصفات األسماء . ١٠
   .٢ األجزاء عدد , ١ ط , جدة , السوادي مكتبة , الحاشدي محمد

 د تحقيـق  , الجبار عبد بن أحمد بن الجبار عبد القاضي , الخمسة األصول . ١١
   .م ١٩٩٨ , ١ ط , الكويت جامعة مطبوعات , عون بدير فيصل

 مصر , الكبرى النجارية المكتبة , الشاطبي إسحاق أبو , االعتصام . ١٢

 اهللا هبـة  , الصحابة وإجماع والسنة الكتاب من والجماعة السنة أهل اعتقاد . ١٣
 , الريـاض  , طيبة دار , حمدان سعد أحمد د تحقيق , األلكائي الحسين بن

  .ه ١٤٠٢

 غـازي  زهير د تحقيق , النحاس محمد بن دأحم جعفر أبو , القرآن إعراب . ١٤
  .ه ١٤٠٥ , ٢ط , الكتب عالم , زاهد

 د , والوظيفة الـشكل حـيـث مـن الـعـربـي الـكـالم أقــسـام . ١٥
  .القاهرة , الخانجي مكتبة, الساقي مصطفى فاضل

 تحقيـق  , األندلسي مالك بن اهللا عبد بن محمد اهللا عبد أبو , مالك ابن ألفية . ١٦
   .الشحود نايف بن علي وتنسيق



 محمـد  تحقيق,  " المرتضى الشريف " الحسين بن علي , المرتضى أمالي . ١٧
 ١٩٦٧ , ه ١٣٨٧ , ٢ط, بيروت , العربي الكتاب دار , هيمإبرا الفضل أبو

 .م

 دار , االسكندري المنير ابن , االعتزال من الكشاف تضمنه فيما االنتصاف . ١٨
  .بيروت , المعرفة

 اهللا عبد , الخالف أوجبت التي واألسباب المعاني ىعل التنبيه في اإلنصاف . ١٩
 , الفكر دار , الداية رضوان محمد د تحقيق , البطليوسي السيد بن محمد بن

   .ه ١٤٠٣ , ٢ط , بيروت

 , القرشـي  كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو , والـنـهاية الـبـدايـة . ٢٠
    .بيروت , المعارف مكتبة

 العزيز عبد هشام تحقيق , الزرعي أيوب بكر بيأ بن محمد , الفوائد بدائع . ٢١
ـ  ١٤١٦ , ١ ط , المكرمـة  مكة , الباز نزار مكتبة , وآخرون عطا  , هـ

  .م ١٩٩٦

 ت , الزركـشي  اهللا عبـد  بن بهادر بن محمد , , القرآن علوم في البرهان . ٢٢
   .هـ ١٣٩١ , بيروت , المعرفة دار , إبراهيم الفضل أبو محمد

 دار , عطـوي  فـوزي  تحقيـق  , احظالج بحر بن مانعث , والتبيين البيان . ٢٣
   .بيروت, صعب

 , الزبيـدي  الحسيني مرتضى محمد , القاموس جواهر من , العروس تاج . ٢٤
   .الهداية دار , المحققين من مجموعة تحقيق



 , العلميـة  الكتب دار , الطبري جرير بن محمد جعفر أبو , الطبري تاريخ . ٢٥
   .٥ األجزاء عدد , ه ١٤٠٧ , ١ط , بيروت

 العلمية الكتب دار , البغدادي الخطيب علي بن أحمد بكر أبو , بغداد تاريخ . ٢٦
   .١٤ األجزاء عدد , بيروت, 

 محمد تحقيق , الدنيوري قتيبة بن مسلم بن اهللا عبد , الحديث مختلف تأويل . ٢٧
  .م ١٩٧٢ , ه ١٣٩٣ , بيروت الجيل دار , النجار زهري

 أحمـد  فتحـي  د تحقيـق  , الصيمري علي بن اهللا عبد , والتذكرة التبصرة . ٢٨
 , ١ط , مكة , القرى أم بجامعة العلمي البحث مركز مطبوعات , مصطفى

  .هـ ١٤٠٢

 اهللا بـد ع بـن  الحـسين  بن اهللا عبد البقاء أبو , القرآن إعراب في التبيان . ٢٩
  .يالحلب البابي عيسى , النشر دار , البجاوي محمد علي ت, العكبري

 , والتوزيـع  للنـشر  سحنون دار , عاشور بن رالطاه , والتنوير التحرير . ٣٠
   .٣٠ األجزاء عدد , م ١٩٩٧ , تونس

  .تونس , الجديد مكتبة , حنفي حسن والتجديد التراث . ٣١

   .بيروت , الفكر دار , األزهري خالد الشيخ , التوضيح على التصريح . ٣٢

,  الكوفة جامعة الى مقدم بحث , علي حسين محمد  , الداللي البحث تطور . ٣٣
   .القرآنية الدراسات قسم

 , األبيـاري  إبراهيم تحقيق , الجرجاني علي بن محمد بن علي , التعريفات . ٣٤
  .ه ١٤٠٥ , ١ط , بيروت , العربي الكتاب دار



, الفكر دار , يالقرش كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو , كثير ابن تفسير . ٣٥
   .ه ١٤٠١ , بيروت

 د تحقيـق  , البلخـي  أحمـد  بن هللا عبد , البلخي الكعبي القاسم أبي تفسير . ٣٦
 بيروت , العلمية الكتب دار , المعتزلة تفاسير موسوعة , بنها محمد خضر

  .م ٢٠٠٧ , هـ ١٤٢٨ , ١ط, 

 خـضر  د تحقيق , األصم كيسان بن الرحمن عبد , األصم بكر أبي تفسير . ٣٧
 ط , وبيـروت  , العلمية الكتب دار , المعتزلة تفاسير موسوعة , بنها محمد

   .م ٢٠٠٧  هـ ١٤٢٨ , ١

 تحقيـق  , الجبائي الوهاب عبد بن محمد علي أبو , الجبائي علي أبي تفسير . ٣٨
 بيروت , العلمية الكتب دار , المعتزلة تفاسير موسوعة , بنها محمد خضر

   .م ٢٠٠٧ , ه ١٤٢٨ , ١ ط, 

 عـادل  تحقيق , األندلسي يوسف بن محمد حيان أبو , المحيط البحر تفسير . ٣٩
 , ١ط , لبنان , العلمية الكتب دار , معوض محمد وعلي جودالمو عبد أحمد

  .م ٢٠٠١ , ه ١٤٢٢

 عبـد  محمد تحقيق , البغوي مسعود بن الحسين محمد أبو , البغوي تفسير . ٤٠
 م ١٩٩٧ , ه ١٤١٧ , ٤ط , والتوزيع للنشر طيبة دار , وآخرون النمر اهللا

. 

 عمـر  بـن  دمحم الدين فخر,  ) الـغـيب مـفـاتـيـح ( الرازي تفسير . ٤١
ـ  ١٤٢١ , ١ ط , بيـروت  , العلميـة  الكتب دار , الرازي التميمي  , هـ
  .م ٢٠٠٠



 بن محمد جعفر أبو,  ) القرآن آي تأويل عن البيان جامع ( الطبري تفسير . ٤٢
  .هـ ١٤٠٥ , بيروت , الفكر دار , الطبري جرير

 دار , القرطبـي  األنـصاري  أحمد بن محمد اهللا عبد أبو , القرطبي تفسير . ٤٣
  .القاهرة , لشعبا

 دار , النـسفي  محمـود  بن أحمد بن اهللا عبد البركات أبو , النسفي تفسير . ٤٤
   .الطبعة رقم بدون ، الحلبي البابي عيسى ، العلمية الكتب إحياء

  ) .الشاملة الموسوعة (  .الذهبي حسين محمد , والمفسرون التفسير . ٤٥

 اهللا عبـد  بن يوسف مرع أبو , واألسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد . ٤٦
 عبـد  محمـد  و , العلوي أحمد بن مصطفى تحقيق , القرطبي البر عبد بن

 , اإلسـالمية  والـشؤون  األوقاف عموم وزارة النشر دار , البكري الكبير
  .ه ١٣٨٧ , المغرب

 بحـث  , العيساوي خلف يوسف د , اللغوي االستدالل في القراءات توجيه . ٤٧
   .اإلسالمية عةالجام , اآلداب كلية الى مقدم

 ، بـك  الهاشـمي  أحمد السيد ، والبيان والبديع المعاني في البالغة جواهر . ٤٨
  .م ١٩٣٩ ، ه ١٣٥٨ ، ١٠ط ، مصر ، االعتماد مطبعة

 تحقيـق  , الفارسي الغفار عبد بن الحسين علي أبو , السبعة للقراء  الحجة . ٤٩
 ١٤١١ , ١ط , دمشق , المأمون دار , حويجاتي بشير و قهوجي الدين بدر

   .ه

  . »الشاملة الموسوعة «  .الحميري نشوان , العين الحور . ٥٠



 , دمـشق  , صـليبا  جميـل  تحقيق , الكناني يحيى بن العزيز عبد , الحيدة . ٥١
   .م ١٩٦٤ , هـ ١٣٨٤

 , هـارون  السالم عبد تحقيق , الجاحظ بحر بن عمرو عثمان أبو , الحيوان . ٥٢
  .٨ جزاءاأل عدد , م ١٩٩٦ , هـ ١٤١٦ , بيروت , الجيل دار

 , يوسف بن أحمد الحلبي السمين , المكنون الكتاب علوم في المصون الدر . ٥٣
   .ه ١٤٠٨ , ١ط , دمشق , القلم دار , الخراط محمد أحمد د تحقيق

 األوقاف وزارة , المالكي محمد , تفسيره خالل من للمعنى الطبري دراسة . ٥٤
  .هـ ١٤١٧ , ط بدون , المغرب , المغربية

 حـسن  محمـد  ت , الشيباني حنبل بن أحمد , والجهمية قةالزناد على الرد . ٥٥
   .هـ ١٣٩٣ , القاهرة , السلفية المطبعة, راشد

 شاكر محمد أحمد تحقيق , الشافعي إدريس بن محمد اهللا عبد أبو , الرسالة . ٥٦
   .م ١٩٣٩ , ه ١٣٥٨ , القاهرة, 

 بشـها  الفضل أبو , المثاني والسبع الكريم القرآن تفسير في المعاني روح . ٥٧
   .بيروت , العربي التراث إحياء دار , البغدادي اآللوسي محمود الدين

 تحقيق , المقدسي قدامة بن أحمد بن اهللا عبد , المناظر وجنة الناظر روضة . ٥٨
 , , سـعود  بـن  محمـد  اإلمام جامعة , السعيد الرحمن عبد العزيز عبد د

  .هـ ١٣٩٩ , ٢ ط , الرياض

 الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد القيم بنا , العباد خير هدي في المعاد زاد . ٥٩
 , الرسـالة  مؤسـسة  , األرنـاؤوط  القادر وعبد األرناؤوط شعيب تحقيق, 

   .م ١٩٨٦ , ه ١٤٠٧ , ١٤ط , بيروت



 سـالم  سـعيد  محمد د تحقيق , الشيباني حنبل بن أحمد بن اهللا عبد , السنة . ٦٠
    .هـ ١٤٠٦ ,١ط , الدمام , القيم ابن دار , القحطاني

 الدين محيي محمد تحقيق , السجستاني األشعث بن سليمان , داود يأب سنن . ٦١
   .بيروت , الفكر دار ,  الحميد عبد

 , البيهقـي  الحسين بن أحمد بكر أبو , الـكبرى الـبـيـهـقـي سـنـن . ٦٢
   .م ١٩٩٤ , ه ١٤١٤ , مكة ,  الباز دار , عطا القادر عبد محمد تحقيق

 محمـد  أحمد تحقيق , الترمذي عيسى بن محمد عيسى أبو , الترمذي سنن . ٦٣
   .بيروت , العربي التراث إحياء دار , وآخرون شاكر

 اهللا عبـد  تحقيـق  , الدارقطني عمر بن علي الحسن أبو , الدارقطني سنن . ٦٤
   .م ١٩٦٦ , بيروت,  المعرفة دار , اليماني هاشم

 د تحقيـق  , الـداني  سـعيد  بن عثمان عمرو أبو , الفتن في الواردة السنن . ٦٥
   .ه ١٤١٦ , ١ ط,  الـريـاض , العاصمة دار , المباركفوري هللا ضياء

 , الـذهبي  قايمـاز  بن بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو , النبالء أعالم سير . ٦٦
 , الرسـالة  مؤسـسة  , سوسي العرق نعيم ومحمد األرناؤوط شعيب تحقيق

  .ه ١٤١٣ , ٩ط , بيروت

 بن اهللا عبد الدين هاءب القضاة قاضي , مالك ابن ألفية على عقيل ابن شرح . ٦٧
 دار , الحميـد  عبد الدين محي محمد ت , الهمداني المصري العقيلي عقيل
   .م ١٩٨٥ , هـ ١٤٠٥ , سوريا , الفكر

 , الأللكـائي  الحسين بن اهللا هبة , والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح . ٦٨
   .ه ١٤٠٢ , الرياض , طيبة دار , حمدان سعد أحمد تحقيق



 بـن  أحمـد  تعليق , أحمد بن الجبار عبد القاضي , مسةالخ األصول شرح . ٦٩
 القاهرة , وهبة مكتبة , عثمان الكريم عبد د تحقيق , هاشم أبي بن الحسين

  .م ١٩٩٦ , ه ١٤١٦ , ٣ط, 

 المكتـب  النـشر  دار , الحنفـي  العـز  أبـي  ابن , الطحاوية العقيدة شرح . ٧٠
  .ه ١٣٩١ , ٤ط , بيروت , اإلسالمي

 بكـر  أبـي  بـن  محمـد  الدين شمس اهللا عبد أبو , قيمال ابن , العليل شفاء . ٧١
 ١٣٩٨ , بيـروت  , الفكر دار , الحلبي الدين بدر محمد تحقيق , الزرعي

   .هـ

 د تحقيـق  , البخـاري  إسـماعيل  بن محمد اهللا عبد أبو , البخاري صحيح . ٧٢
 , ه ١٤٠٧ , ٣ط , بيـروت  , اليمامة , كثير ابن دار , البغا ديب مصطفى

   .م ١٩٨٧

 محمـد  تحقيـق  , النيسابوري الحجاج بن مسلم الحسين أبو , سلمم صحيح . ٧٣
   .بيروت , العربي التراث إحياء دار , الباقي عبد فؤاد

, ماجستير رسالة , عياش محمد , اعةوالجم السنة أهل عند الخبرية الصفات . ٧٤
   .بغداد جامعة

 الـدين  شمس الجوزية قيم ابن , والمعطلة الجهمية على المرسلة الصواعق . ٧٥
 , ١ط , الرياض , العاصمة دار , اهللا الدخيل محمد بن علي د ت , بكر وأب

   .ه ١٤٠٨

   .م ١٩٩٧ , القاهرة , األسرة مكتبة , أمين أحمد , اإلسالم ضحى . ٧٦



 عبـد  تحقيق , العقيلي موسى بن عمر بن محمد جعفر أبو , الكبير الضعفاء . ٧٧
 , ه ١٤٠٤ , ١ط , بيـروت  , العلميـة  المكتبة دار , قلعجي أمين المعطي
   .م ١٩٨٤

 عـن  نقـالً  . ( ٢٨ ص , الضويحي سعد بن علي , األصوليين عند العقل . ٧٨
   ) .الشاملة الموسوعة

 د و , المخزومـي  مهـدي  د تحقيـق  , الفراهيدي أحمد بن الخليل , العين . ٧٩
 . الـهـالل ومـكـتـبـة دار , السامرائي إبراهيم

 م١٩٢٨ , ه ١٣٤٧ , هرةالقا , االعتماد مطبعة , أمين أحمد , اإلسالم فجر . ٨٠
.  

 محمـد  بـن  طاهر بن القاهر عبد , الناجية الفرقة وبيان الفرق بين الفرق . ٨١
   .م ١٩٧٧ , ٢ط , بيروت , الجديدة اآلفاق دار , البغدادي

 حـزم  بـن  سـعيد  بـن  أحمد بن علي , والنحل واألهواء الملل في الفصل . ٨٢
   .القاهرة , الخانجي مكتبة , الظاهري

  .م ١٩٨٧ هـ ١٤٠٨ , ١ ط , الحميد عبد محسن د , اإلسالمي الفكر . ٨٣

 سـيد  ت , السالم عبد بن العزيز عبد الدين عز , القرآن مشكل في الفوائد . ٨٤
 ١٩٦٧ , هـ ١٣٨٧ , الكويت , العصرية المطبعة , الندوي علي رضوان

   .م

 , ١ط , بيـروت  , العلمية الكتب دار , المناوي الرؤوف عبد , القدير فيض . ٨٥
  .٦ األجزاء عدد , م ١٩٩٤ , هـ ١٤١٥

 , الرسـالة  مؤسـسة  , آبادي الفيروز يعقوب بن محمد , المحيط القاموس . ٨٦
   .بيروت



 محمـد  تحقيق , البيهقي علي بن الحسين بن أحمد بكر أبو , والقدر القضاء . ٨٧
 ٢٠٠٠ , ه ١٤٢١ , ١ط , الرياض , العبيكان مكتبة , عامر آل اهللا عبد بن
   .م

  .بيروت مطبعة , حنفي حسن , اصرالمع فكرنا في معاصرة قضايا . ٨٨

 عمـر  بـن  أحمـد  العبـاس  أبو , القراءات أصول في واإلشارات القواعد . ٨٩
 , ١ط , دمـشق  , القلم دار , بكار الحسن محمد الكريم عبد د ت , الحموي
   .هـ ١٤٠٦

 عبـد  تحقيق , الشيباني الكرم أبي بن علي الحسن أبو , التاريخ في الكامل . ٩٠
   . هـ ١٤١٥ , ٢ ط , بيروت , العلمية تبالك دار , القاضي اهللا

 , السجـستاني  األشـعث  بن سليمان بن اهللا عبد بكر أبو , المصاحف كتاب . ٩١
 ١٤٢٣ , ١ط , القـاهرة  , للنشر الحديثة الفاروق دار , عبده محمد تحقيق

   .م ٢٠٠٢, هـ

 محمد السالم عبد تحقيق , سيبويه قنبر بن عثمان بن عمرو , سيبويه كتاب . ٩٢
  .١ ط , يروتب ـ الجيل دار , هارون

 بـن  محمود , التأويل وجوه في األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف . ٩٣
 , العربـي  التـراث  إحياء دار , مهدي الرزاق عبد ت , الزمخشري عمر

  .بيروت

  .١ط , بيروت , صادر ردا , منظور بن مكرم بن محمد , العرب لسان . ٩٤

 , األنباري محمد بن الرحمن عبد كاتالبر أبو , النحو أصول في األدلة لمع . ٩٥
     .هـ ١٣٧٧ , ط بدون , السورية الجامعة مطبعة , األفغاني سعيد تحقيق



 , التراث دار , زرزور عدنان تحقيق , الجبار عبد القاضي , القرآن متشابه . ٩٦
   .القاهرة

 عبـد  بن الرحمن عبد د , والمانعين المجيزين بين األصوليين عند المجاز . ٩٧
  ) .الشاملة الموسوعة . ( ديسالس العزيز

 محمـد  السالم عبد ت , الزجاجي إسحاق بن الرحمن عبد , العلماء مجالس . ٩٨
   .م ١٩٩٩ , هـ ١٤٢٠ , ٣ط , القاهرة , الخانجي مكتبة , هارون

 بـن  الرحمن عبد تحقيق , تيمية بن الحليم عبد بن أحمد , الفتاوى مجموع . ٩٩
  .٢ط , تيمية ابن مكتبة , قاسم بن محمد

 بـن  الحـسين  القاسم أبو , والبلغاء الشعراء ومحاورات األدباء حاضراتم . ١٠٠
 , بيـروت  , القلـم  دار , عالطبـا  عمر ت , األصفهاني المفضل بن محمد

  .م ١٩٩٩, هـ ١٤٢٠

 عثمان الفتح أبو , عنها واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبيين في المحتسب . ١٠١
, اإلسالمية للشؤون لىاألع المجلس  ,ناصف النجدي علي تحقيق , جني بن

  .ه ١٣٨٦ , القاهرة

 تحقيق , األندلسي عطية بن غالب بن الحق عبد محمد أبو , الوجيز المحرر . ١٠٢
 ه ١٤١٣ , ١ط , لبنان , العلمية الكتب دار , محمد الشافي عبد السالم عبد

  .م ١٩٩٣, 

 طـه  ت , الرازي حسين بن عمر بن محمد , األصول علم في المحصول . ١٠٣
 , اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة النشر دار , لعلوانيا فياض جابر

   .هـ ١٤٠٠ , ١ ط ,  الرياض



 محمود تحقيق , الرازي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد , الصحاح مختار . ١٠٤
ـ  ١٤١٥ , جديـدة  طبعـة  , تبيرو , ناشرون لبنان مكتبة , خاطر  , هـ

  .م١٩٩٥

 , الموصلي بن محمد , لةوالمعط الجهمية على المرسلة الصواعق مختصر . ١٠٥
   .م ١٩٨٤ , ه ١٤٠٥ , بيروت , الجديدة الندوة دار

 .مصر اآلداب، مكتبة زهرة، أبو أحمد محمد ، اإلسالمية المذاهب . ١٠٦

 , منـصور  جـابر  علي تحقيق , الفارسي علي أبو , الشيرازيات المسائل . ١٠٧
  .شمس عين جامعة , دكتوراة رسالة

 الكتب دار , عطا القادر عبد فىمصط تحقيق , الصحيحين على المستدرك . ١٠٨
  .م ١٩٩٠ , هـ ١٤١١ , بيروت , العلمية

 مؤسـسة  , الـشيباني  حنبـل  بـن  أحمد اهللا عبد أبو , حنبل بن أحمد مسند . ١٠٩
  .مصر, قرطبة

 د تحقيـق  , البـزار  الخالق عبد بن عمرو بن أحمد بكر أبو , البزار مسند . ١١٠
 ه ١٤٠٩ , ١ط , يروتب , والحكم العلوم مكتبة , اهللا زين الرحمن محفوظ

.  

 . ( الـشلهوب  فـؤاد  , الجـدد  والمعتزلـة  األوائل المعتزلة بين المشابهة . ١١١
   . )الشاملة الموسوعة

 , العلميـة  المكتبـة  , المقـري  علي بن محمد بن أحمد , المنير المصباح . ١١٢
 .بيروت



 ت , الكوفي شيبة أبي بن محمد بن اهللا عبد بكر أبو , شيبة أبي ابن مصنف . ١١٣
  .ه ١٤٠٦ , ١ط , الرياض , الرشد مكتبة , الحوت يوسف كمال

 يوسـف  أحمـد  تحقيـق  , الفراء زياد بن يحيى زكريا أبو , القرآن معاني . ١١٤
   .م ١٩٨٠ , ٢ط , بيروت , الكتب عالم , النجار علي محمد و نجاتي

 , البصري الطيب بن علي بن محمد الحسين أبو , الفقه أصول في المعتمد . ١١٥
 عـدد  , ه ١٤٠٣ , ١ط , بيروت , العلمية الكتب دار , الميس خليل تحقيق

   .٢ األجزاء

, ١ ط , تبيرو , الفكر دار , المقدسي قدامِة بن أحمد بن اهللا عبد , المغني . ١١٦
  .هـ ١٤٠٥

 بـن  الحـسين  القاسم أبو األصفهاني الراغب , القرآن غريب في المفردات . ١١٧
  .بيروت , المعرفة دار , كيالني سيد محمد تحقيق , محمد

 , الهالل ومكتبة دار , الزمخشري القاسم أبو , اإلعراب صنعة في فصلالم . ١١٨
   .م ١٩٩٣ , ١ط , بيروت

 إسـماعيل  بـن  علـي  الحسن أبو , المصلين واختالف اإلسالميين مقاالت . ١١٩
 , بيروت , العربي التراث إحياء دار,  " رينر هلموت " تحقيق , األشعري

  .١ط

 لــرحـمــن ا عــبـــد  , خـلــدون  ابـن مـــقــدمــة . ١٢٠
 , يـــة الـعــلــمــ الـكـتــب  دار , خــلـــدون  بــن

   .هـ ١٤١٣ ,١ط , بــيــروت



 سـيد  محمـد  تحقيـق  , هرستانيالش الكريم عبد بن محمد , والنحل الملل . ١٢١
   .ه ١٤٠٤ , بيروت , المعرفة دار, كيالني

,  رشاد محمد د تحقيق , تيمية بن الحليم عبد بن أحمد , النبوية السنة منهاج . ١٢٢
  .ه ١٤٠٦ , ١ ط , ةقرطب مؤسسة

 , والنـشر  للطباعـة  الندى دار,  المرتضى يحيى بن أحمد , واألمل المنية . ١٢٣
  .م ١٩٩٠, ٢ط

 .  )الشاملة الموسوعة (  .٢٥٣ , ٢٥٢ , الشيعة فرق موسوعة . ١٢٤

 األهـالي  جريـدة  , أمـين  أحمد حسين , المرأة حجاب من القرآن موقف . ١٢٥
  .٢٨/١١/١٩٨٤ اإلصدار , القاهرية

 , الـذهبي  أحمـد  بن محمد الدين شمس  , الرجال نقد في االعتدال ميزان . ١٢٦
 العلميـة  الكتب دار , الموجود عبد أحمد عادل و معوض محمد علي تحقيق

  .م ١٩٩٥ ,١ ط , بيروت, 
 , والتوزيـع  للنشر العربية المنشأة , رفيدة إبراهيم د , التفسير وكتب النحو . ١٢٧

  .م١٩٨٠ , ١ط , ليبيا
 الدمـشقي  محمـد  بن محمد الخير أبو الحافظ , العشر لقراءاتا في النشر . ١٢٨

   .الضباع محمد علي وتصحيح مراجعة , الجزري بابن الشهير
 بن إبراهيم الحسن أبو الدين برهان , والسور اآليات تناسب في الدرر نظم . ١٢٩

 , العلميـة  الكتـب  دار , المهدي غالب الرزاق عبد تحقيق , البقاعي عمر
   .م ١٩٩٥  ,ه ١٤١٥ , بيروت

 عيـسى  بـن  علي الحسن أبـو , الـقـرآن إعـجـاز فـي الـنـكـت . ١٣٠
 , لمعـارف ا دار , سـالم  زغلول ومحمد اهللا خلف محمد تحقيق , الرماني
  .]تاريخ بدون[  , القاهرة



 بكـر  أبي بن الرحمن عبد الدين جالل , الجوامع جمع شرح الهوامع همع . ١٣١
  .مصر , التوفيقية المكتبة , هنداوي الحميد عبد ت , السيوطي

 صـفوان  ت , الواحـدي  أحمد بن علي , العزيز الكتاب تفسير في الوجيز . ١٣٢
    .ه ١٤١٥ , ١ط , دمشق , القلم دار , داوودي عدنان

 أبـي  بـن  محمد بن أحمد الدين شمس , الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات . ١٣٣
  . بيروت , صادر دار,  عباس إحسان تحقيق , خلكان بن بكر
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 بما العقدية لآليات المعتزلة عند اإلعرابي التوجيه : األول المطلب  .٣٢
  )                      التوحيد ( األول األصل مع يتوافق

١٦٦ 

 بما العقدية اتلآلي المعتزلة عند اإلعرابي التوجيه : الثاني المطلب   .٣٣
  )العدل ( الثاني األصل مع يتوافق

١٧٥ 

 بما العقدية لآليات المعتزلة عند اإلعرابي التوجيه : الثالث المطلب  .٣٤
  )والوعيد الوعد ( الثالث األصل مع يتوافق

١٩٠ 

 بما العقدية لآليات المعتزلة عند اإلعرابي التوجيه : الرابع المطلب  .٣٥
  )المنزلتين بين المنزلة ( الرابع األصل مع يتوافق

١٩٧ 

 المسائل لبعض المعتزلة عند اإلعرابي التوجيه : الخامس المطلب  .٣٦
  .الخمسة أصولهم خارج االعتقادية

٢٠٣ 

 غير للقراءات المعتزلة عند النحوي التوظيف : الثاني المبحث  .٣٧
 المتواترة

٢١٢ 

          ٢١٣    آنالقر فهم في وأثرها المتواترة غير القراءات : األول المطلب  .٣٨

 ٢١٩ المتواترة غير القراءات من المعتزلة موقف : الثاني المطلب  .٣٩

 الشاذة القراءات على المعتزلة اعتماد من نماذج : الثالث المطلب  .٤٠
  )التوحيد ( عندهم األول األصل لتأييد

٢٢٦ 

 غير القراءات على المعتزلة اعتماد من نماذج : الرابع المطلب  .٤١
  )العدل :    ( عندهم الثاني األصل لتأييد المتواترة

  ٢٣١   

 ٢٣٩ الخاتمة  .٤٢

 ٢٤١ والمراجع المصادر  .٤٣

 ٢٥٥                       المواضيع فهرس  .٤٤
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                         In the name of God the Merciful 
  

      This message is based on three pillars: the Qur'an and 
faith and the Arabic language, as the relationship between the 

science of the three closely linked, and my intention in this 
letter is to point out some of the methods of language adopted 

by the Isolationists in the employment of sacred texts in line 
with their beliefs, has divided this letter to the three chapters:  

Chapter I: General Isolationists and their approach is to 
understand the Koran.  

Chapter II: Employment at the rhetorical Mu'tazilah.  
Chapter III: Employment grammar when Mu'tazilah.  

      The bottom of this letter the following:  
A close link between science and belief and the Qur'an as 

such.  
2 The Mu'tazilah Ojawa mind are not their specialty.  

3 has great Isolationists in the interpretation of sacred texts 
even came close to wasting the spirit of these texts.  

4 The employment provisions for the benefit of prior belief is a 
systematic error should Tgtenbh all the difference of words.  

5 The significance of the words on the meaning of great 
importance, it should not be compromised in this science.  

6 The direction of the Bedouin have an impact in 
understanding the Qur'anic text.  

7 The frequent readings of the multiplicity of great benefit in 
understanding the Qur'anic text.  



8 Mu'tazilah erred in providing some of the readings is 
frequent; because it supports their beliefs on the frequent 

readings that violate their beliefs.  
9 The lack of curriculum Naqli Mu'tazilah to leave a gap in the 

doctrine of retirement.  
May Allaah bless our Prophet Muhammad and his family and 

him.  
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 ربية،الع واللغة والعقيدة القرآن : هي ركائز ثالثة على الرسالة هذه تستند   
 هو الرسالة هذه في وقصدي وثيقا، ارتباطا ترتبط الثالثة العلوم هذه بين فالعالقة

 أجل من الكالمية الفرق بعض اعتمدتها التي اللغوية األساليب بعض إلى أشير أن
 وقد , الشأن هذا في اللغة وظفوا قد المعتزلة أن وكيف , ألصولها االستدالل

   :ولفص ثالثة على الرسالة هذه قسمت
  .القرآن فهم في العام ومنهجهم المعتزلة : األول الفصل
   .المعتزلة عند القرآنية للنصوص البالغي اللغوي التوظيف : الثاني الفصل
  .القرآنية للنصوص المعتزلة عند النحوي التوظيف : الثالث الفصل
   :يلي ما الرسالة هذه من المستخلصة الفائدة وكانت         

  .والقرآن والعقيدة اللغة بين الوثيق االرتباط ــــ١
   .اختصاصه غير في العقل المعتزلة أولج لقد ــــ ٢
 إلى الحقيقة من وإخراجها , النصوص تأويل في بالغوا المعتزلة إن ــــ ٣

 يضيعوا أن كادوا حتى , أصولهم لمصلحة النصوص توظيف أجل من , المجاز
   .الشرعية النصوص روح

 يعد مسبق اعتقاد أجل من متكلفاً توظيفاً للنصوص تزلةالمع توظيف إن ــــ٤
ــاً خطــًأ    .اإلســالمية الكالميــة المــذاهب جميــع تجتنبــه أن ينبغــي منهجي

 حيـث  مـن  خاصـة  أهميـة  معانيها على األلفاظ لداللة إن ــــ ــــ ٥
  .العلم هذا في التفريط ينبغي فال , االستنباط

   .القرآن النص فهم في فاعلال أثره له اإلعرابي التوجيه إن_ ٦ 



 , القرآنـي  النص فهم في عظيمة فوائد المتواترة القرآنية القراءات لتعدد إن _ ٧
 فـي  وقعـت  قد ــــ شك بال ــــ فإنها الفوائد هذه أهملت فرقة أي وإن

   .العقائدي الخلل

 ألنها المتواترة غير القرآنية القراءات بعض تقديم في المعتزلة أخطأ لقد _ ٨
   . مذهبهم خالفت التي المتواترة القراءات على مذهبهم توافق

 االعتزال مذهب في واضحة ثغرة ترك النقلي المنهج إلى المعتزلة افتقار إن _ ٩
.  

 .وسلم وصحبه وآله محمد نبينا على اهللا وصلى

 


